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Economia

A atividade econômica iniciou o ano em queda

e acordo com dados divulgados ontem (19) pelo
Banco Central (BC) na internet, o Índice de Atividade
Econômica do BC (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período) registrou retração de 0,56% em janeiro,
comparado a dezembro. Na comparação com janeiro de 2017,
houve crescimento de 2,97%, de acordo com os dados sem
ajustes já que a comparação é entre períodos iguais.
Em 12 meses encerrados em janeiro, houve expansão
de 1,2% nos dados sem ajustes. O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda
o BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros,
a Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de
atividade de três setores da economia: indústria, comércio
e serviços e agropecuária, além do volume de impostos.
Mas o indicador oﬁcial sobre o desempenho da economia
é o PIB calculado pelo IBGE (ABr).
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PUBLICAÇÕES DO CRCSP TRAZEM
NOVIDADES SOBRE A LEGISLAÇÃO
Março é um mês de muito trabalho para os
profissionais da contabilidade, com o início do período de
entrega do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
e a elaboração de diversas outras obrigações acessórias.
Encerram-se neste mês os prazos de envio da
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), da
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais
(Defis) e da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde
(Dmed). E com todas estas obrigações, a rotina dos
contadores e técnicos em contabilidade fica bem agitada
neste início de mês.
Para facilitar a vida dos profissionais da
contabilidade, o CRCSP possui diversas publicações, para
informar e auxiliar na atualização sobre os principais temas
contábeis. Elas podem ser conferidas gratuitamente em
nosso portal - www.crcsp.org.br.
Diariamente, as notícias da área contábil são
publicadas no portal e nas redes sociais do Conselho, em
uma comunicação rápida e direta com os profissionais.
Às quintas-feiras, o CRCSP disponibiliza uma nova
Síntese da Semana, resumo com os principais temas
técnicos da semana, e o CRCSP Online, newsletter com
notícias sobre a profissão contábil e outros temas de
interesse dos profissionais.
O CRCSP também mantém parcerias com os
principais jornais do estado para a publicação da coluna
CRCSP Informa e produz a Revista CRCSP, enviada
trimestralmente aos profissionais registrados.
A revista também pode ser acessada em versão
online no portal do Conselho e no aplicativo Revista
CRCSP, disponível nas lojas Google Play e Apple Store.
“Nossos serviços são direcionados ao segmento
contábil. Nossa comunicação está inteiramente voltada para
informar e atualizar os profissionais da contabilidade”,
afirmou a presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar.
Acompanhe nossas publicações e fique por dentro
de tudo o que acontece na área contábil.
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A - Atividade Física
Mais de 700 personal trainers de todo o Brasil se reúnem no próximo
dia 24 (sábado) no centro de convenções do hotel Maksoud Plaza, para
trocar experiências e compartilhar conhecimento sobre o negócio ﬁtness,
especialmente sobre ciência aplicada à atuação proﬁssional. O objetivo
é debater formas de atrair mais pessoas para a prática regular de atividade física em prol de uma vida saudável. Os principais mestres da área,
entre eles Julio Serrão, Lancha Jr, Artur Monteiro e Paulo Gentil, trarão
temas como os novos métodos de treinamento, a ciência envolvida no
emagrecimento, além de estratégias mercadológicas para o negócio de
personal training. Outras informações no site (www.topoftherock.com.
br) tel. (11) 98726-2609 - Denis.
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O Instituto Proa está com as inscrições abertas para mais uma edição
de seu curso proﬁssionalizante de capacitação. Totalmente gratuito, o
curso formou quase 4 mil jovens e o índice de empregabilidade entre
os alunos formados nos últimos três anos é de 85%. São 320 vagas e
as disciplinas do módulo técnico trabalham temas como comunicação,
matemática, informática e práticas administrativas. Para participar é
necessário atender aos seguintes critérios: ter nascido entre julho de
1998 e dezembro de 2001; estar cursando o 3º ano do Ensino Médio em
escola pública (ou já ter concluído) e ter renda familiar per capta de
até 1,5 salários mínimos. Jovens interessados em participar do curso
devem se inscrever para o processo seletivo por meio do portal: (http://
proa.org.br/).

C - Programa de Estágio
A fabricante de eletrodomésticos Electrolux está realizando o Programa
de Estágio em toda a América Latina, que visa recrutar jovens talentos
para atuação nas áreas de Operações Industriais. Este processo, que
faz parte de outras iniciativas que a empresa tem para contratar e
desenvolver jovens talentos, conta com 24 vagas distribuídas entre as
cinco plantas da região: seis vagas em Curitiba, quatro em São Carlos,
quatro em Manaus, quatro em Santiago/Ch e mais seis em Rosário/Ar. As
vagas são para as áreas de Engenharia de Manufatura, Supply Chain e
Manufatura nas cinco plantas, e em Curitiba, há oportunidades também
para as áreas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Controladoria de
Operações e RH. Os candidatos devem estar matriculados no ensino
superior nos diversos ramos dos cursos de Engenharia. Para participar,
os interessados devem acessar (http://career.electroluxgroup.com/).
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Atividade econômica
caiu 0,56% em janeiro

O que a educação
estrangeira pode
fazer por você
Guilherme Freire (*)

É fato. O empreendedor
brasileiro é um dos
mais resilientes do
mundo, ao enfrentar as
diﬁculdades para obter
resultados efetivos para
o seu negócio
té em tempos de crise
os empresários do Brasil
não esmorecem e arregaçam as mangas, sem medo de
enfrentar todas as burocracias
e entraves que permeiam o
universo de quem quer ter um
negócio próprio. Prova disso é
que de 2014 a 2017 cerca de
11 milhões de empresas foram
criadas no país, segundo dados
do Sebrae.
No entanto, nem tudo são
ﬂores e, de acordo com a mesma entidade, 23% das organizações fecham as portas nos
dois primeiros anos. E mais:
enquanto no Brasil se leva, em
média, 117 dias para ter todos
os registros, alvarás e licenças
em mãos, de acordo com levantamento da Endeavor, nos
Estados Unidos o tempo médio
não passa de 48 horas. Em
outros países desenvolvidos
chega a até cinco dias corridos.
O empreendedor brasileiro é
ﬂexível e aguenta literalmente
o tranco ao lutar contra seus
concorrentes, burocracia e
governo. E mesmo assim consegue ter sucesso acima da
média apesar dos investidores,
que muitas vezes não querem
acreditar no seu negócio.
Nos EUA o gestor pode focar
apenas em tocar sua empresa
e contratar os melhores proﬁssionais.
Ao falar em bons especialistas, não é segredo para o
mundo corporativo que um
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Atividade econômica recuo 0,56% em janeiro na comparação
com dezembro, mas cresceu 2,97% em relação a janeiro de 2017.
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vai fechar o ano em 3,63%

O mercado ﬁnanceiro reduziu
pela sétima semana seguida a
projeção para a inﬂação este
ano. A estimativa para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de
3,67% para 3,63%, de acordo
com o boletim Focus, do Banco
Central (BC) sobre os principais indicadores econômicos.
A projeção segue abaixo do
centro da meta de 4,5%, mas
acima do limite inferior de
3%. Para 2019, a estimativa
para a inﬂação está em 4,20%,
um pouco abaixo do centro da
meta: 4,25%.
Para alcançar a meta, o banco
usa como principal instrumento
a taxa básica de juros, a Selic,
atualmente em 6,75% ao ano.
Quando o Copom aumenta
a Selic, o objetivo é conter a
demanda aquecida, e isso gera

reﬂexos nos preços porque os
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança. Quando o Copom diminui
os juros básicos, a tendência é
que o crédito ﬁque mais barato,
com incentivo à produção e ao
consumo, reduzindo o controle
sobre a inﬂação.
De acordo com a previsão das
instituições ﬁnanceiras, a Selic
encerrará 2018 em 6,50% ao
ano e subirá ao longo de 2019,
encerrando o período em 8% ao
ano. Para as instituições ﬁnanceiras, o Copom deve reduzir a
Selic em 0,25 ponto percentual
na reunião deste mês. A estimativa do mercado ﬁnanceiro
para a expansão do PIB caiu
pela segunda vez seguida, ao
passar de 2,87% para 2,83%.
Para 2019, a projeção segue
em 3% (ABr).

Produção física da indústria
têxtil mantém recuperação
A produção física de têxtil
cresceu 9,1% e de confecção 5,3%
em janeiro de 2018, em relação ao
mesmo período de 2017. Os dados,
apurados pelo IBGE e divulgados
pela Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção
(Abit), conﬁrmam o movimento de
recuperação visto ao ﬁnal de 2017.
Em janeiro de 2018, o saldo da
geração de empregos do setor
têxtil e de confecção foi de 8.271
postos de trabalho, conforme
mostram dados mensurados pelo
Caged, do Ministério do Trabalho.
No mesmo período de 2017, foram criados 6.503 mil postos de
trabalho, também segundo Caged.

Em fevereiro de 2018, o valor
em dólares das importações de
têxteis e confeccionados aumentou 31,6% e o das exportações
subiu 14,8% na comparação
com o mesmo período de 2017.
O déﬁcit da balança comercial
cresceu 35,4% no segundo mês
de 2018, quando comparado com
fevereiro de 2017.
Com dados divulgados sempre
com defasagem de dois meses
pelo IBGE, o varejo mostrou
crescimento em 2017. De janeiro
a dezembro de 2017, o varejo de
vestuário cresceu 7,6%, em comparação com o mesmo período de
2016 (Abit).
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Carlos Antonio Tilkian (Brinquedos Estrela), Geraldo Luciano Mattos
Junior (M. Dias Branco S.A.), Natan Szuster (UFRJ) e Alessandra França
(Banco Pérola) são os vencedores do 33º Prêmio Anefac Proﬁssional do
Ano. Criado em 1985 para agraciar proﬁssionais das áreas Financeira,
Administrativa e Contábil que tenham se destacado por sua liderança e
dedicação às suas empresas, a premiação é uma das mais importantes
do mundo corporativo. Para chegar aos quatro vencedores, a Anefac
(Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) promove anualmente uma eleição entre os seus associados.
A partir da lista dos mais votados, o Comitê da Associação escolhe os
ganhadores. A entrega será realizada no 20º Congresso ANEFAC, entre
17 e 20 de maio. Outras informações: (www.anefac.com.br).

E - Plantio de Árvores
A Sabesp inicia neste mês o plantio de mais 53 mil árvores nativas
na represa Cachoeira, que faz parte do Sistema Cantareira. Espécies
como Ipê Verde, Pitanga, Quaresmeira Roxa, Cedro Rosa, Goiabeira
Vermelha, Jacarandá do Mato, Jatobá, Paineira e Jequitibá fazem parte
do plantio, que colabora com a qualidade da água, diﬁculta ocupações
ilegais, impede que lixo, pesticidas e agrotóxicos sejam arrastados para
dentro das represas, reduz enchentes, protege a biodiversidade e garante a segurança hídrica. Esse trabalho na preservação das represas
receberá, inclusive, um prêmio internacional. O BID escolheu a proteção
aos mananciais da região como um exemplo de sucesso a ser seguido.

F - Direito Imobiliário
O lançamento oﬁcial do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário será
realizado durante a 7ª edição do ADIT Juris, que ocorre de 16 a 17 de
abril em Salvador. O instituto visa pautar o desenvolvimento do Direito
Imobiliário nas mais variadas áreas, por diversos operadores e em todo
o país. Sem ﬁns lucrativos ou ﬁliação partidária, é voltado para bacharéis
e estudantes da área e tem cunho cientíﬁco, técnico e pedagógico. Entre
seus vários objetivos, destacam-se pesquisa, aperfeiçoamento, convênios
para cooperação acadêmica, divulgação de trabalhos, promoção de grupos
de estudo, congressos e cursos. Interessados em participar do evento
podem obter mais informações sobre a programação e inscrições pelo
site (www.adit.com.br) ou pelo tel. (82) 3327-3465.

G - Advogados Trabalhistas
Com o objetivo de capacitar e desenvolver advogados para atuarem
nas plantas da JBS, a Companhia desenvolveu o Programa Formação

networking eﬁciente faz toda
a diferença entre empresários
e empreendedores bem-sucedidos. Os que sabem explorar
esse método, constroem uma
rede de relacionamento rica e
diversiﬁcada. E é nesse ponto
que a educação estrangeira sai
na frente da brasileira.
Ao estudar MBA em instituições renomadas internacionais, como a Wharton Business
School na universidade da
Pensilvânia, é possível ter aulas
com autores de livros usados
como base para quem leciona
no Brasil. Um exemplo é Adam
Grant, reconhecido como um
dos 25 mais inﬂuentes pensadores de gestão do mundo com
menos de 40 anos. Ele escreveu
mais de três best-sellers do
New York Times, que venderam mais de um milhão de
cópias e foram traduzidos para
35 idiomas.
Da minha vivência própria ao
realizar um MBA na Wharton,
posso ressaltar a chance de
lidar com os melhores especialistas do Vale do Silício. Nos
Estados Unidos, por exemplo,
é possível estudar em universidades como a Wharton,
Harvard e Stanford e ter as
portas abertas pelos melhores
proﬁssionais do mundo.
Se o networking é primordial,
é também importante que além
da garra, todo empreendedor,
brasileiro ou de qualquer outro
lugar do mundo, tenha ciência
que o estudo e qualiﬁcação são
necessários para se obter resultados efetivos e podem ser
diferenciais entre o sucesso e
o fracasso de um negócio.
(*) - É MBA pela Wharton Business
School na Universidade da
Pensilvânia e Co-fundador da
Wharton Alumni Angels Brasil.

Índice usado no aluguel acumula
taxa de 0,16% em 12 meses
A segunda prévia de março do
Índice Geral de Preços - Mercado
(IGP-M), usado no reajuste dos
contratos de aluguel, registrou
inﬂação de 0,59%. A taxa é superior ao 0,03% registrado na
segunda prévia de fevereiro, diz a
Fundação Getulio Vargas (FGV).
De acordo com a segunda prévia
de março, o IGP-M acumula taxas
de inﬂação de 1,43% no ano e
0,16% em 12 meses.
A alta da taxa de fevereiro para
março foi provocada pelos preços
no atacado, que subiram 0,83% na
segunda prévia de março. Na prévia

de fevereiro, o Índice de Preços
ao Produtor Amplo, que calcula
a variação do atacado, havia tido
uma deﬂação (queda de preços
de 0,83%).
Por outro lado, o Índice de
Preços ao Consumidor, que mede
o varejo, teve uma taxa de 0,12%
na segunda prévia deste mês, ante
uma taxa de 0,35% na prévia do
mês anterior. Comportamento
semelhante teve o Índice Nacional de Custo da Construção,
cuja inﬂação recuou de 0,26% em
fevereiro para 0,20% em março
(ABr).

de Advogados Trabalhistas JBS. Por meio da iniciativa, 11 proﬁssionais
serão selecionados para um treinamento intensivo e especíﬁco na sede
da empresa, com foco em Direito do Trabalho. Os candidatos serão
submetidos a um processo de seleção que consiste em teste e entrevista
online e presencial, além de prova técnica. O programa tem duração de
quatro meses e conta com atividades práticas, on the job, conhecimento
sobre negócios e atualização em temas jurídicos, como Direito Constitucional, Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho, Segurança
do Trabalho, entre outros. Proﬁssionais podem se inscrever até o dia 23
de abril, pela página (http://jbs-advogados.across.jobs). As atividades
serão iniciadas em julho.

H - Projetos Inovadores
Estão abertas as inscrições para o programa de inovação Gerdau Challenge
at FIEMG Lab. O intuito é encontrar startups e projetos com potencial
para solucionar desaﬁos nas áreas de aço e ﬂorestal, que impactam diretamente na operação da Empresa. Na área de aço, o Desaﬁo do Coque
consiste no aumento do rendimento desse importante insumo do processo
siderúrgico, com redução de perdas e desperdícios. O coque é formado
a partir do carvão mineral e conﬁgura matéria-prima essencial na redução do minério, com alto impacto no custo deste tipo de operação. Já o
Desaﬁo do Inventário Florestal busca ganhos de velocidade, precisão e
redução de custos no processo de medição de ﬂorestas de eucalipto. O
processo é essencial na previsibilidade e gestão da produção do carvão
vegetal.Inscrições no site (www.gerdauchallenge.com.br).

I - Festival Coachella 2018
A Teresa Perez Tours promoverá em abril sua primeira fam trip para um
festival de música. O grupo, que contará com agentes parceiros, irá para
o deserto da Califórnia participar do Coachella 2018, em itinerário que
incluirá outros destinos próximos. Considerado um dos maiores festivais
de música do mundo, o Coachella é realizado na cidade de Indio, a 200
km de Los Angeles. Ao longo de dois ﬁns de semana, o evento reúne
os maiores nomes da música pop e do rock, além de performances de
artistas contemporâneos, atraindo um público diversiﬁcado. Incluirá
visitas a Santa Barbara, Beverly Hills e Palm Springs, cidades repletas
de atrativos para aqueles que desejam estender a viagem pela Califórnia.
Saiba mais em: (www.teresaperez.com.br).

J - Automação para o Comércio
A 20ª Feira Internacional de Automação para o Comércio (Autocom)
chega em 2018 com uma programação repleta de experiências para os
players da cadeia do varejo e consumo. Com mais de 50 expositores
e algumas atrações estrategicamente pensadas para transmitir novas
ideias e inﬂuenciar positivamente o sucesso dos negócios do setor, o
evento apresentará as novidades do mercado entre os dias 3 e 5 de abril,
das 10h às 18h, no pavilhão amarelo do Expo Center Norte. O Sebrae
disponibilizará aos pequenos e microempreendedores consultoria focada em orientação sobre formalização, caminhos para o crescimento e
outros serviços durante todos os dias de feira. O credenciamento está
disponível no site (www.feiraautocom.com.br) e a entrada é gratuita.

