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Economia

Mercado reduz projeção de
crescimento da economia

Dia das Mães e três
estratégias de sucesso
para o e-commerce

A

PROFISSIONAL REGISTRADO NO CRCSP TEM
DESCONTOS NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
Incentivar o aprimoramento técnico da classe contábil
é prioridade para o CRCSP. Além de promover
atividades de Desenvolvimento Profissional em todas as
regiões do Estado de São Paulo, o Conselho possui um
programa especial de descontos para os profissionais
que desejam continuar seus estudos.
Os descontos são oferecidos por instituições
conveniadas em cursos de graduação e pós-graduação
na área contábil, tanto nas modalidades presencial como
de Ensino a Distância (EaD). A oportunidade é fruto de
parcerias com diversas instituições de ensino, que
passam a integrar um banco de dados do Conselho.
Técnicos em contabilidade que desejam cursar
Ciências Contábeis e contadores que buscam uma
especialização na área contábil podem contar com o
apoio do CRCSP para realizar seus objetivos. Todos os
profissionais com registro ativo têm direito ao benefício.
Além do valor diferenciado, os profissionais têm a
segurança de que as disciplinas contábeis serão
ministradas por docentes habilitados e registrados.
As instituições devem ainda ser reconhecidas pelo
Ministério da Educação (MEC) e ter obtido nota 3 ou
superior no último Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade).
Acesse o portal do CRCSP (www.crcsp.org.br), no
menu Serviços/Desenvolvimento Profissional, para
conferir a lista de instituições de ensino conveniadas, os
prazos e descontos oferecidos.
Para participar do programa de parcerias com o
CRCSP, as instituições de ensino devem observar as
regras definidas nos editais de chamamento público para
cadastro de instituições de ensino, disponíveis nas
páginas das parcerias para graduação e pós-graduação
do portal do CRCSP.
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

Cesar Zuntini (*)

Por mais que nos
preparemos, o Dia das
Mães costuma sempre
surpreender o mercado
ste ano, a expectativa
é que, com os indícios de recuperação da
economia, a participação dos
consumidores e o valor gasto
nos presentes sejam maiores
do que no ano passado.
No entanto, é preciso ressaltar que ainda estamos vivendo
um momento delicado, no qual
a tendência é haver sim um
crescimento de vendas na data,
porém, com a crise vivenciada
pelo país, o consumidor do e-commerce amadureceu e se
tornou mais cauteloso.
Sendo assim, um comportamento esperado é que ele
pesquise e avalie mais as
possibilidades antes de tomar
a decisão de compra. Uma
consequência dessa mudança
pode ser uma demanda maior
de campanhas promocionais
no e-commerce, como é o caso
dos cupons de desconto.
Nas últimas semanas, as lojas
online já ofereceram o dobro
de códigos promocionais para
compras no Dia das Mães, em
comparação ao mesmo período
do ano passado. Mas, para que
os lojistas tenham um maior
aproveitamento da data, não
basta apenas oferecer descontos aleatórios nos produtos,
como de costume.
É importante um planejamento com ações inteligentes,
buscando agregar benefícios
cada vez mais relevantes para
os usuários. Considerando as
tendências de comportamento
do consumidor neste cenário,
conseguimos destacar alguns
dos principais fatores que podem fazer a diferença no Dia
das Mães 2018:
. Prazo de entrega - Se
levarmos em conta que o
consumidor está se dedicando
mais às pesquisas, comparando
preços e avaliando as melhores
ofertas, é bem provável que as

E
Mercado financeiro manteve a projeção para a inflação
em 3,49% para este ano.

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 (ABr).

Investimentos
cresceram 0,3% no
primeiro trimestre
Os investimentos estão em
recuperação gradual no país.
Segundo o Indicador Ipea de
Formação Bruta de Capital Fixo
(FBCF), a alta em março foi de
0,8% em relação a fevereiro de
2018 e de 0,3% no primeiro trimestre do ano, em comparação
ao que foi investido de outubro a
dezembro de 2017, na série com
ajustes para o período.
De acordo com o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), o consumo aparente
de máquinas e equipamentos,
cuja estimativa corresponde à
produção interna, retirada as
exportações e acrescida as importações, encerrou o primeiro
trimestre com alta de 2,4%,
com avanço de 2,2% em março.
Quando comparado a março de
2017, a FBCF registrou avanço
de 3,4%. No primeiro trimestre,
o resultado também foi positivo,
com alta de 3,3% sobre o mesmo
período do ano passado. Apenas
no acumulado de 12 meses é
verificada queda de 0,1%.
“Levando em consideração o

Divulgação

projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB)
passou de 2,75% para 2,70%. Na última semana, a projeção
ficou estável em 2,75%, após quatro reduções seguidas.
Para 2019, a previsão permanece em 3%. As estimativas são do
boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas Banco
Central (BC), em Brasília.
De acordo com a pesquisa, o mercado financeiro manteve a
projeção para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), em 3,49% para este ano. Para 2019,
a estimativa permaneceu em 4,03%. 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 também está 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 6,50% 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
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O mercado financeiro voltou a reduzir a estimativa para o crescimento da economia este ano

desempenho ainda anêmico da
construção civil, o Came continua
sendo o principal responsável
pela trajetória de recuperação
gradual observada nos investimentos”, explicou Leonardo
Mello de Carvalho, pesquisador
do Ipea e autor do estudo, em
nota. A FBCF é um dos componentes do PIB pelo lado da
demanda. Também mostra o
quanto as empresas aumentaram
sua capacidade produtiva, como,
por exemplo, os seus bens de
capital - aqueles que produzem
outros bens (ABr).

compras para o Dias das Mães
não sejam concluídas com
tanta antecedência.
Por isso, é muito importante
que os lojistas pensem nesses
usuários que acabam deixando
os presentes para última hora e
adotem estratégias de entrega
mais rápidas. Inclusive, vale
destacar a garantia do frete até
o Dia das Mães, nos anúncios
dos produtos e privilegiar os
itens à pronta entrega.
. Copa do Mundo - É válido lembrar que estamos em
um ano de Copa do Mundo e
que o foco dos consumidores
também está voltado para
este evento. Por isso, uma
possibilidade interessante
para promoções são aquelas
em que produtos relacionados
ao mundial, como TVs, Home
Theaters e camisas da Seleção,
são oferecidos em conjunto,
como opção de presente para
o Dia das Mães.
. Abertura de novos segmentos - Com o empoderamento feminino e a evolução de
importantes questões sociais,
e-commerces de segmentos
que antes não eram tão representativos no Dia das Mães,
como esportes e tecnologia,
estão ganhando força de vendas e têm grandes perspectivas
de crescimento. Vale a pena
investir e potencializar campanhas com foco em produtos
diversos, quebrando limitações
e preconceitos de gênero.
Mais eficiente que criar
promoções na loja é valorizar
as necessidades dos consumidores, que mudam constantemente, além de personalizar
a oferta de acordo com essa
demanda. O Dia das Mães deste
ano tem todos os requisitos
para superar a última edição,
mas é preciso estar atento ao
cenário e aproveitar as oportunidades.
(*) - É Head de Conteúdo e
Partnership do Cuponomia,
plataforma que reúne cupons de
desconto dos principais players de
comércio eletrônico do país, e que
recentemente iniciou operações no
México, Chile e Colômbia.

Vendas do Dia das Mães devem crescer até 5%
A área de Indicadores e Estudos Econômicos da Boa Vista SCPC projeta um crescimento
entre 4,5% e 5% nas vendas neste Dia das
Mães, na comparação com 2017. A data é considerada a segunda mais importante do varejo,
perdendo apenas para o Natal. Caso esta alta
significativa se comprove, o Dia das Mães em
2018 seguirá a tendência das últimas datas
comemorativas, de crescimento nas vendas
na comparação com as de anos anteriores.

Segundo Flávio Calife, economista responsável pela projeção, as condições financeiras
dos consumidores melhoraram nos últimos
meses, com impacto significativo sobre o
consumo. “Depois de dois anos de queda, as
vendas voltaram a crescer no ano passado.
Em 2017 o comércio nessa data cresceu
1,6%. Em 2016 recuou 4,6%. Em 2015 caiu
1,2% e em 2014 houve um crescimento de
2,7%. Percentuais que devem ser observados

sempre em relação às vendas do ano anterior”,
detalha. Caso as vendas neste Dia das Mães
atinjam os percentuais de 4,5% ou mesmo
de 5%, o aumento deve ser o melhor desde
2013, quando houve uma elevação de 4,5%
nas vendas do varejo. “Esta expectativa se
deve a uma melhora do cenário econômico
que reflete não só no aumento de postos de
trabalho, mas também no mercado de crédito”, complementa o economista (SCPC).

G - Visto Europeu

A - Voluntários Diabéticos
O Grupo de Diabetes do Hospital das Clínicas busca voluntários diabéticos com doenças vasculares como angina, infarto, acidente vascular
cerebral, aneurisma e amputações para teste de duas novas medicações.
É necessário que os indivíduos não possam ingerir estatinas para baixar o colesterol, por conta de dores no corpo, ou que seus respectivos
médicos tenham suspendido o uso do medicamento, por consequência
de alterações em exames de sangue. A duração do estudo é de aproximadamente três anos e meio. A pesquisa será realizada no Centro de
Pesquisas Clínicas do HC, sob orientação da endocrinologista Maria
Elizabeth Rossi da Silva. Mais informações: (11) 3061-7258; ou e-mail
(a.rosa@hc.fm.usp.br), com Adriana Rosa.

B - Estratégias Corporativas
Nos próximos dias 16 e 17, no Centro de Convenções Rebouças, acontece
o 21º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias
Corporativas. Além de debates sobre diversos assuntos da atualidade do
mercado de comunicação, conta, ainda, com o lançamento do Anuário
da Comunicação Corporativa 2018 e o jantar de entrega do Top Mega
Brasil 2018, premiação que destaca as feras da Comunicação e é destinada às agências e executivos corporativos do setor, de todo o País. A
incorporação de novas tendências, conceitos, princípios e ferramentas
de relacionamento com consumidores serão alguns dos temas abordados
em “Novas Tendências de Consumer Engagement”. Informações: (http://
megabrasil.com.br/Congresso2018/Cadastro.aspx).

C - Year Awards Dinner
Anualmente, a Brazilian-American Chamber of Commerce organiza o
jantar de gala “Person of the Year Awards Dinner”, que procura promover
o estreitamento das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos.
O evento, que acontece no próximo dia 15, no Museu Americano de
História Natural, em Nova York, destaca duas personalidades em posição
de liderança que mais se sobressaíram no ano passado. Os escolhidos
da vez são o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo caso Lava Jato,
e o americano Michael R. Bloomberg, que serviu três mandatos como
prefeito de Nova York. A Maringá Turismo oferece tarifas especiais para
passagens aéreas, hospedagem e mesa do jantar. Mais informações tel.
(11) 3156-9816 ou (poy2018@maringaturismo.com.br).

D - Abolição da Escravidão
Às vésperas dos 130 anos da lei que aboliu a escravidão no país, em
13 de maio de 1888, o Museu Afro Brasil e a Assessoria Especial para
Assuntos Internacionais do governo do estado e a Rede Brasil do Pacto
Global da ONU promovem o seminário “Abolição 130 anos depois: a Lei
e o exercício da lei”. O evento acontece no próximo dia 10 (quinta-feira),
a partir das 19h, no Museu Afro Brasil. A ideia é fazer um bate papo com
estudantes da rede pública estadual e demais inscritos a respeito de
assuntos polêmicos como as cotas raciais, o racismo e a violência ainda
praticada contra a população negra. O evento é gratuito e as vagas limitadas. Inscrição pelo link: (https://goo.gl/forms/t5XTiHZNd5CFzqdf1).

E - Programa de Estágio
A Suzano Papel e Celulose abriu inscrições do novo ciclo de seu Programa de Estágio. Os selecionados passarão a atuar a partir de agosto
de 2018. No total, serão 30 vagas para as cidades de São Paulo, São
Bernardo do Campo, Limeira, Rio Verde, Suzano e Itapetininga, além
dos municípios de Imperatriz, São Luís e Mucuri. O programa oferece
um plano de desenvolvimento diferenciado e ações de mentoria. Cada
participante elaborará um projeto que deve contribuir diretamente com
o negócio da companhia e possa ser implantado em sua área de atuação.
Os candidatos devem estar matriculados em cursos de graduação com
conclusão prevista entre julho de 2019 e julho de 2020, inglês a partir
do intermediário e disponibilidade para estagiar entre 20 a 30 horas
semanais. Inscrições (https://www.99jobs.com/suzano-papel-e-celulose/
jobs/17212-estagio-novos-talentos-2018).

F - Empresas de Mineração
No próximo dia 22, no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte,
acontece o ‘Encontro de Gestão de Ativos para Empresas de Mineração,
Siderurgia, Metais e Indústrias Ferroviárias’. O evento, exclusivo para
diretores, gerentes de engenharia e manutenção, gerentes financeiros,
gerentes de operação, entre outros cargos da alta administração dos
setores de extração e produção mineral e de transformação, é uma oportunidade para conhecer novos conceitos, métodos e técnicas inerentes
à gestão de ativos, como meio de apoio para a tomada de decisão em
processos operacionais, com vistas ao ganho de desempenho e produtividade. Mais informações: (11) 2379-4738. Inscrições gratuitas pelo
email: (eventoprocobre@gmail.com).

A Re/Max, uma das maiores redes de franquias imobiliárias do mundo,
firmou acordo entre as filiais da Grécia e do Brasil para facilitar o investimento de brasileiros em propriedades de qualquer cidade daquele
país a partir de 250 mil euros. Com isso, os brasileiros ganham direito
de obter o visto europeu pagando o m² mais barato da Zona do Euro. E
como não há obrigatoriedade de morar no imóvel, é possível alugá-lo de
imediato. O investimento pode ser em casas, sobrados, apartamentos,
prédios, lojas ou hotéis localizados nos principais destinos de turistas
internacionais. Mais informações: (www.remax.com.br).

H - Programação do Facebook
A MadCode, rede de escolas e sistemas de ensino de Programação, está
selecionando adolescentes de 13 a 17 anos para um curso gratuito de
Desenvolvimento de Aplicativos, na Estação Hack, primeiro centro de
apoio à inovação do Facebook no mundo. Com inscrições abertas pelo
site da escola (http://madcode.com.br/estacao-hack/), o objetivo é introduzir os conhecimentos básicos de programação e incentivar os alunos a
utilizarem ferramentas para a construção de aplicativos. O curso, que dá
aos jovens recursos para que deixem a posição de meros consumidores
de tecnologia e se tornem desenvolvedores de soluções tecnológicas, é
realizado dentro da Estação Hack, que fica na Av.Paulista.

I - Aprendiz e Estágio
A Natura está com as inscrições abertas para os Programas de Estágio
e Jovem Aprendiz do segundo semestre de 2018. São mais de 150 vagas
em diversas áreas para atuar em locais como São Paulo, Bahia e Pará.
O programa foi pensado para desafiar o candidato e preparar uma base
qualificada para o futuro da companhia. Procuram-se jovens que queiram
ser protagonistas de suas escolhas, ambiciosos por transformar, inovar
e crescer junto com a empresa. O programa também renova o trabalho
com a APAE para inclusão de jovens com deficiência intelectual e inicia
parceria com o Instituto Fazendo História, para inclusão de jovens com
vulnerabilidade social. Inscrições para Estágio em www.99jobs.com/natura); e para Jovem Aprendiz, em (http://taqe.app.link/natura_aprendizes).

J - Brasil Próspero
No próximo dia 11 (sexta-feira), acontece no hotel Palácio Tangará o ‘I
Encontro de Lideranças Nacionais’ - Eleições 2018: os desafios econômicos,
políticos e jurídicos do Brasil. Organizado pelo escritório de direito Bonini
Guedes, o evento conta com as participações do apresentador Luciano Huck,
do ministro do STF, Dias Toffoli, do ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, e
do estrategista político Arick Wierson, que comandou campanhas e toda a
comunicação da gestão do ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg. Na
pauta, temas como necessidade de renovação da política; desafios políticos
e estruturais do país nas próximas décadas; fake news e a importância da comunicação digital nas eleições. Mais informações (http://encontroln.com.br/).

