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Economia

Pesquisa da Boa Vista SCPC sobre ‘Endividamento,
Poder de Compra e Capacidade de Pagamento do
Consumidor’ identificou queda de 7p.p. (pontos
percentuais) no grau de endividamento em relação
ao mesmo período de 2017

ealizada entre os dias 30 de janeiro e 28 de fevereiro, com
mais de 800 pessoas, a pesquisa eletrônica constatou que
em média 13% dos consumidores consideram-se muito
endividados. No ano passado, este percentual foi de 20%. Já
26% afirmaram estar mais ou menos endividados. 42% um pouco
endividados e 19% alegaram não ter dívidas. Um aumento de
8p.p. em relação a 2017.
Sobre a percepção do poder de compra, houve um aumento
do percentual dos consumidores que têm comprado mais. Em
2017, 11% tinham esta percepção, e agora são 19%. Por outro
lado, caiu de 65% para 49% os que afirmam estar comprando
menos em 2018, na comparação com o ano passado. Para os
que estão conseguindo manter o poder de compra, de um modo
geral, prevalece a busca por qualidade ao realizarem a compra dos
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Cai grau de endividamento e
aumenta a capacidade de poupar

Fundamental para analisar a situação financeira
de empresas, instituições e órgãos públicos, a
Contabilidade é uma ciência que exige conhecimento,
atualização e responsabilidade de quem a exerce.
Para assegurar que a atividade contábil seja
exercida apenas por profissionais qualificados, o CRCSP
realiza o registro e fiscalização da profissão. Desta
forma, ganham o profissional, a sociedade e a profissão
como um todo, que sai fortalecida e valorizada.
Mas o CRCSP não para por aí e tem entre suas
atribuições a promoção da Educação Profissional
Continuada, contribuindo para a qualificação e
atualização dos profissionais contábeis.
O profissional registrado e os estudantes
cadastrados em nosso portal podem participar de uma
extensa programação de palestras, seminários e
workshops gratuitos, em todas as regiões do estado.
O atendimento rápido e eficiente é outra de
nossas preocupações. Por isto, possibilitamos aos
profissionais a oportunidade de agendar o dia e a hora
do atendimento, sem filas ou longas esperas.
Também não medimos esforços para valorizar a
profissão e atuamos junto a órgãos públicos e entidades
da sociedade civil para dar visibilidade à profissão e
divulgar as pautas da nossa categoria.
Outro serviço prestado é a divulgação rápida de
informações relevantes para o exercício profissional.
Entre as nossas publicações, estão o informativo CRCSP
Online, a coluna CRCSP Informa, a Síntese da Semana
e a Revista CRCSP, além das notícias publicadas
diariamente em nosso portal e redes sociais.
Buscamos assim promover uma comunicação
rápida, direta e transparente com os profissionais da
contabilidade, que são nossa verdadeira razão de ser.
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

A - Incentivo ao Uso da Bicicleta
Estão abertas a inscrições para a primeira edição do Prêmio SP de Bike
ao Trabalho. A ONG Bike Anjo premia empresas e organizações que
incentivam o uso da bicicleta no deslocamento ao trabalho e apostam
nas pedaladas de seus colaboradores para promover saúde e qualidade
de vida. O prêmio, realizado em colaboração com o Instituto Ethos e
a GCCA - Global Call for Climate Action, visa dar visibilidade às boas
práticas das empresas que facilitam o deslocamento por bicicleta ao
trabalho. Várias iniciativas podem concorrer, desde investimentos em
infraestrutura até programas educacionais, campanhas de sensibilização,
incentivos diretos aos colaboradores.Empresas de pequeno, médio e
grande porte serão avaliadas em categorias diferentes. Outras informações
em: (https://debikeaotrabalho.org//premio-de-bike-ao-trabalho-saopaulo/) ou (www.bikeanjo.org).

B - Matérias-primas
A Evonik acaba de lançar o relatório brasileiro de matérias-primas com
dados sobre diversas culturas do País. Contém informações detalhadas
sobre o conteúdo nutricional (níveis de aminoácidos; parâmetros
bromatológicos; energia metabolizável para aves e coeficiente de
digestibilidade para aves e suínos) para as matérias-primas utilizadas
na produção de rações. Além das informações consolidadas de todo o
Brasil, para milho e farelo de soja, os dados são apresentados também
por região: Sul; Sudeste; Centro-Oeste e Nordeste. Vale destacar que
alterações no solo, clima e as novas tecnologias aplicadas a sementes,
impactam significativamente no valor nutricional dos ingredientes
vegetais. As atualizações são necessárias e o relatório periódico da Evonik
representa uma valiosa ferramenta para uma nutrição de precisão. O
relatório pode ser solicitado no email: (sac-animalnutrition@evonik.
com) ou (www.evonik.com.br).

C - Democracia e Competitividade
O 17º Fórum Empresarial, maior evento corporativo do Brasil, reunirá
os ministros Henrique Meirelles, Mendonça Filho, Marcos Jorge e Dyogo
Oliveira, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e mais de 300
empresários importantes do país e profissionais da imprensa para
uma agenda de debates sobre economia, gestão empresarial, política
e responsabilidade social. O evento será realizado entre os próximos
dias 18 e 21, no Hotel Sheraton Reserva do Paiva, em Recife. Promovido
pelo Lide – Grupo de Líderes, o evento tem como tema “Democracia e
Competitividade” e conta com a presença do jurista Heleno Torres e de
Claudio Lottenberg, presidente da UnitedHealth Group, além de outras
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Muitas vezes nossa
imaginação não é
suficiente para ver a
imagem completa de um
cenário e entender seu
significado como um
todo
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VOCÊ SABE O QUE O CRCSP FAZ POR VOCÊ?

Realidade virtual: muito
além do entretenimento

or exemplo, quando
você pensa em fazer
uma reforma em sua
casa demolindo algumas
paredes e criando uma sala
maior. O arquiteto geralmente
produz desenhos e mais
desenhos atualizados em 2D
e, se tiver ferramentas mais
modernas, pode mostrar-lhe
imagens em 3D que simulam
o resultado final. Mas a melhor
maneira de realmente sentir e
experimentar a nova sala seria
caminhar, ver o novo espaço
e imaginar onde os móveis
podem ser colocados, certo?
A maneira mais eficiente de
fazer isso antes que a reforma
seja concluída é por meio da
realidade virtual. Com essa
tecnologia, a sua casa atual,
com as mudanças planejadas,
pode ser criada em um cenário
simulado em experiência 3D
e, com óculos e controles
especiais para suas mãos, você
pode ter a mesma visão que
o arquiteto de sua nova sala,
o que lhe permitirá andar,
tocar e “sentir” o espaço como
se estivesse realmente no
ambiente.
Em outras palavras, a
realidade virtual ajuda você a
ver coisas que não estão lá. Com
esta ferramenta fantástica,
você estará melhor preparado
para tomar decisões sobre
importantes projetos. Essa
tecnologia tem possibilidades
quase ilimitadas de uso e está
em rápida expansão, indo
muito além de seu foco inicial,
que tinha como principal
aplicação o entretenimento.
Dados da consultoria IDC
mostram que as receitas
mundiais das áreas de realidade
virtual e realidade aumentada
(que mescla o mundo virtual
com o real) crescerão até 2021
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13% dos consumidores consideram-se muito endividados. No
ano passado, este percentual foi de 20%.

diversos itens da casa, em detrimento da promoção ou da marca.
A Boa Vista também identificou a capacidade de poupar dos
brasileiros. Passou de 23% para 33% aqueles que afirmaram
estar conseguindo poupar nos últimos seis anos. Já sete em cada
dez informaram que não têm conseguido economizar. Por usa
vez, a poupança (60%) é o investimento mais usado, seguida
de previdência privada (13%) e fundos, ações, CDB e outras
modalidades (31%) - (SCPC).

Mercado financeiro reduz
projeção da inflação
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Banco Central divulga semanalmente projeções do mercado
financeiro para a inflação e para a taxa Selic.

O mercado financeiro reduziu
pela décima semana seguida a
estimativa para a inflação este
ano. Ontem (9), a projeção do
mercado para Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) foi levemente
reduzida de 3,54% para 3,53%,
de acordo com o boletim Focus,
publicação semanal 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 foi ajustada de 4,08%
para 4,09%, abaixo do centro da
meta (4,25%). Para alcançar a
meta, o BC usa como principal
instrumento a taxa básica de
juros, a Selic, atualmente em

6,5% ao ano. Quando o Copom
aumenta a Selic, a meta 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 6,25% ao ano e subirá
ao longo de 2019, encerrando
o período em 8% ao ano. A
estimativa para o crescimento
do PIB caiu pela segunda vez
seguida, ao passar de 2,84% para
2,80%. Para 2019, a projeção é
mantida em 3% (ABr).
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com um índice de mais de 100%
ao ano. Estima-se que os gastos
totais em serviços e produtos
do setor tenham superado US$
11,4 bilhões no ano passado,
valor que deve chegar a US$
215 bilhões até 2021.
Rapidamente as empresas
perceberam que a realidade
virtual é muito mais que uma
aplicação para games e para o
entretenimento de forma geral.
Há muitos benefícios de RV que
podem ser alcançados também
no ambiente corporativo, com a
adoção dessa tecnologia a várias
ferramentas corporativas.
Em um evento recente,
demonstramos
uma
experiência de realidade
virtual para exemplificar como
pode ser difícil localizar um
dispositivo IP em um prédio
usando a documentação da
infraestrutura tradicional, em
comparação com uso dessa
tecnologia (clique aqui para
ver o vídeo).
Com o uso de um capacete
d e RV, l u v a s e s p e c i a i s
e a ferramenta imVision,
o profissional mergulhou
no ambiente virtual, com a
impressão de estar sentado
confortavelmente na mesa
do gerente de TI, com duas
telas grandes à sua frente e
um teclado. De repente, ele é
informado que um dispositivo
IP está infectado por um vírus
e que precisa localizá-lo.
Em apenas um minuto
o profissional consegue
identificar o equipamento
contaminado, reduzindo
sensivelmente o tempo para
realização dessa tarefa.
A realidade virtual é uma
tecnologia que veio para ficar,
e os fabricantes de soluções
e departamentos de TI das
empresas precisam se preparar
para lidar com esse novo e
promissor cenário.
(*) - Lidera a área de suporte técnico
para a solução imVision, da CommScope, na região da América e
Caribe. É engenheiro com especializações em sistemas de cabeamento
estruturado, redes de ﬁbra, gerenciamento de projetos e gerenciamento
de processos TI.

Para veiculação de seus Balanços,
Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de conﬁança,
ou ligue para
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entregar roupas, sapatos e cobertores em pontos de coleta nas 71
unidades fixas do Poupatempo. No ano passado, a arrecadação no
Poupatempo, em parceria com a Prodesp – empresa de Tecnologia do
Estado que administra o programa -, chegou a 274 mil peças distribuídas
em creches, asilos, hospitais, albergues, entre outras instituições
próximas aos pontos de arrecadação. A campanha tem este ano o
slogan “É tempo de doar!”. Os endereços e horários de funcionamento
estão disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br) e também
no aplicativo de celular ‘SP Serviços’.

personalidades. Outras informações no link:(https://www.lideglobal.com/
evento/17o-forum-empresarial-lide/).

D - Relações de Consumo
A Fundação Procon-SP oferece aos fornecedores de produtos e serviços,
um curso básico sobre os direitos do consumidor. O objetivo é apresentar
elementos presentes no Código de Defesa do Consumidor, ilustrados com
exemplos dos problemas mais frequentes atendidos por esta Fundação, que
contemplam tanto os direitos quanto os deveres de ambas as partes, visando a
educação para o consumo e harmonização das relações de consumo. O curso
se destina aos profissionais, inclusive liberais e autônomos, que atuam nos
mais diversos segmentos do mercado de consumo, entre os quais: fabricação;
comércio em geral, inclusive eletrônico; importação de produtos; serviços de
assistência técnica; serviços financeiros e bancários; e serviços de atendimento
ao consumidor. Inscrições: (http://www.procon.sp.gov.br/curso.asp?id=722).

E - Estagiários da Sabesp
A Sabesp recebe inscrições para o concurso público para 956 vagas
de estagiários, sendo: 393 para candidatos do ensino médio regular, 128
para ensino técnico e 435 para superior. As inscrições são recebidas
exclusivamente pela internet, e o prazo se encerra no próximo dia 18.
A taxa é de R$ 60 para os estudantes do ensino médio e técnico e de
R$ 80 para superior. O edital completo com as orientações para
inscrição e regras está disponível no site da Fundação Carlos Chagas,
instituição responsável pelo concurso público. Verifique em: (http://
www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes217/index.html).

F - Feira Multiesportiva
O Arnold Sports Festival South America fará a roda da economia girar com
mais intensidade no primeiro semestre de 2018. Com investimento de R$ 10
milhões e apresentando crescimento de 10% em relação ao ano passado, a
feira multiesportiva e de negócios fitness criada pelo astro Schwarzenegger
projeta gerar volume de negócios superior à casa dos R$ 100 milhões
entre os próximos dias 20 e 22, no Transamérica Expor Center. Além da
comercialização direta de produtos e serviços, o evento vai fomentar o
turismo e consumo na capital paulista no final de semana do feriado de
Tiradentes. Saiba mais em: (http://arnoldsportssouthamerica.com.br/pt-br/).

G - Campanha do Agasalho
Os postos Poupatempo do Estado de São Paulo já estão recebendo
donativos para a Campanha do Agasalho 2018. Para participar, basta

H - Pequena Editora
Em um mercado editorial cada vez mais competitivo, com e-books,
grandes editoras, grandes tiragens, muitas pessoas que gostariam de
abrir sua própria editora ainda têm dúvida se devem ou não assumir
essa responsabilidade. Pensando nisso, a Universidade do Livro, braço
educacional da Fundação Editora da Unesp, oferece o curso a distância
sobre ‘Como montar e manter uma pequena editora’. O objetivo é analisar
as oportunidades e as dificuldades de funcionamento de uma pequena
editora, mostrando seu papel dentro do mercado editorial. Ao longo de
seis aulas, o editor executivo e mestre em Letras Jiro Takahashi ministra
o conteúdo que permite ao aluno conhecer o relacionamento entre os
vários departamentos de uma editora. Outras informações: (http://
editoraunesp.com.br).

I - Segurança das Informações
A SearchInform, líder russa em sistemas de segurança da informação que
iniciou sua operação no mercado brasileiro, realiza conferência sobre
proteção de negócios contra ameaças digitais e incidentes relacionados
ao fator humano. Tendo como tema “Money Loss Prevention: a proteção
do futuro”, o evento gratuito acontece no próximo dia 20, das 9h às
12h, no Hotel Mercure Times Square. O novo paradigma da segurança
da informação é o tema principal do Road Show, que aborda questões
desde a proteção contra vazamentos de informações até o combate de
riscos relacionados ao fator humano. Entre os palestrantes, Serguey
Ozhegov, CEO Global da SearchInform e Vladimir Prestes, Diretor Geral
da SearchInform no Brasil. Outras informações e inscrições: (http://
roadshow.br.searchinform.com/).

J - Medicina do Sono
A APM e a Sociedade Paulista de Medicina do Sono promovem o
Congresso Paulista de Medicina do Sono, que acontece entre os dias
4 e 5 de maio, no Milenium Centro de Convenções. Aborda novas
drogas no tratamento da insônia; desafios no diagnóstico e tratamento
dos distúrbios do ritmo circadiano; terapia miofuncional da apneia
obstrutiva do sono; distúrbios do sono e aprendizado; entre outros.
De caráter multidisciplinar, reúne os melhores palestrantes da área
de atuação e médicos de diversas especialidades, como neurologistas,
psiquiatras, otorrinolaringologistas, pneumologistas, pediatras e clínicos
gerais, além de outros profissionais da Saúde. Mais informações, acesse
(http://associacaopaulistamedicina.org.br/atualizacao-medica/eventos/
xvi-congresso-paulista-de-medicina-do-sono).

