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A - Publicidade para Crianças 
O Grupo Heineken no Brasil, por meio da HNK BR (antiga Brasil Kirin) 
ingressou no compromisso público de não realizar publicidade infantil 
para crianças menores de 12 anos, liderado pela Associação Brasileira de 
Refrigerantes. A partir de agora, as campanhas publicitárias voltadas para 
o portfólio de refrigerantes e refrescos da companhia serão direcionadas 
para o público maior de 12 anos, independente dos critérios nutricionais 
dos produtos. Esse compromisso vale para todas as mídias disponíveis 
no mercado, incluindo TVs, jornais impressos, rádios, portais de notícia 
e campanhas digitais, onde 35% ou mais da audiência possui menos de 
12 anos. Mais informações: (www.heinekenbrasil.com.br).

B - Mundial de Barismo
De 7 a 9 de novembro, o Brasil sediará, pela primeira vez, quatro 
modalidades dos Campeonatos Mundiais de Barismo, dentro da Semana 
Internacional do Café, em Belo Horizonte. Essa conquista é resultado dos 
trabalhos da organização do evento e integra as ações do projeto “Brazil. 
The Coffee Nation”, desenvolvido pela Associação Brasileira de Cafés 
Especiais em parceria com a Apex-Brasil. Centenas de competidores, 
de mais de 40 países, virão à capital mineira representar sua nação na 
“copa do mundo” de preparo e prova da bebida. O objetivo da competição 
é agregar a comunidade internacional apaixonada pelo café e mostrar 
como o mercado tem profi ssionais diferenciados no preparo da bebida 
mais querida no planeta.

C - Investidores Portugueses
Nos próximos dias 5 e 6 de junho, acontece na cidade do Porto, em Portugal, 
o evento ‘Elite Business Investment 2018’. Nesta edição, encontro vai 
abordar as oportunidades de investimento e de negócios no Brasil e em 
Portugal. Organizado pelo grupo ‘GOE’, com apoio do escritório Brasil 
Salomão e Matthes de Advocacia, o evento reúne empresas e investidores 
interessados em investir nos dois países. Objetiva falar sobre oportunidades 
em Portugal para brasileiros, destacando o incentivo conhecido como 
Portugal 2020, bem como, destacar oportunidades no Brasil neste novo 
cenário de retomada da economia. Contará com a presença de várias 
autoridades portuguesas e fortalece o relacionamento entre empresários 
brasileiros e portugueses. Mais informações (www.goe.com.pt).

D - Novidades no Mercado
O Pitch, projeto de inovação e captação de insights para o negócio 

da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, se prepara para receber 
uma nova onda de inscrições, desta vez focada em operações para 
a área de Mix e Varejo, área responsável pela curadoria de lojas dos 
shopping centers do grupo. Pensando no alto potencial de novidades 
no mercado, a companhia deseja expandir o programa para conhecer 
novas marcas nos segmentos de: vestuário, calçados, acessórios, 
cosméticos, objetos decoração, eletrônicos, puericultura, brinquedos, 
entre outras categorias. Para participar, basta entrar no site (http://
www.iguatemipitch.com.br/), selecionar a opção “marca”, concluir a 
inscrição e aguardar a seleção.

E - Instituições Católicas de Saúde 
Gestores de unidades de saúde católicas estarão reunidos entre 16 e 18 
de julho, no Rio de Janeiro, para participar do I Congresso Brasileiro de 
Instituições Católicas de Saúde. Objetiva a integração e o fortalecimento 
dessas instituições, a troca de conhecimento, networking e a formulação 
de propostas para sustentabilidade do negócio e a excelência em gestão, 
sem abrir mão do objetivo primordial de manter viva a missão assistencial 
junto aos mais necessitados. Além de palestrantes de renome em suas 
áreas, será lançada a Associação Brasileira de Instituições Católicas de 
Saúde e apresentado o I Censo das Instituições Católicas de Saúde, que 
visa traçar um panorama dessas instituições no país. Mais informações  
tel. (21) 3798-4357 ou (www.cbics.com.br).

F - Riscos do Tabagismo
Começa nesta quinta-feira (31), e vai até sábado (2), o 39o Congresso 
da Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado), no Transamérica 
Expo Center. Na abertura, haverá o debatesobre o alto fator de risco às 
doenças cardiovasculares causadas pelo cigarro. O evento reunirá mais 
de 7 mil cardiologistas. Para reforçar a importância de discutir a relação 
entre tabaco e saúde do coração, a OMS escolheu o tema “Tabaco e 
Doença Cardíaca” para celebrar o Dia Mundial Sem Tabaco deste ano 
(comemorado neste dia 31). Há dois bilhões de fumantes no mundo. O 
Brasil ocupa o oitavo lugar nesse ranking. Os números são assustadores: 
7,1 milhões de mulheres e 11,1 milhões de homens são fumantes no País. 
Outras informações: (www.socesp2018.com.br).

G - Talentos em Vendas
As inscrições para o programa Talentos Vendas da Cervejaria Ambev 
foram estendidas até o dia 10 de junho. A companhia procura jovens 

talentos com interesse em assumir posições de supervisores na área 
comercial em todo o Brasil. Para fazer parte do time, é preciso ser recém-
formado – com até dois anos da conclusão da graduação – ter inglês 
fl uente e disponibilidade para mobilidade regional e, principalmente, ser 
apaixonado por cerveja e com perfi l dinâmico, autêntico e com sede de 
aprender e buscar inovações. As etapas de seleção do programa passam 
pelas fases de inscrição e testes online para análise de conhecimentos 
em lógica e inglês. Daí em diante são iniciadas as etapas presenciais. 
Inscrições e mais informações: (https://www.ambev.com.br/carreiras/
trabalhe-conosco/).

H - Evento de Oncologia
A Roche, líder mundial em biotecnologia, anunciará análises clínicas 
de 19 medicamentos durante o Encontro Anual da American Society of 
Clinical Oncology (ASCO) 2018, reconhecido como o principal evento 
de oncologia no mundo, que acontece de 1 a 5 de junho, em Chicago. 
Os estudos demonstram o avanço da medicina no combate à uma das 
principais doenças do mundo e a oportunidade de especialistas de 
diversos países conhecerem novas formas de diagnóstico e tratamento de 
tumores malignos. Ao longo das últimas décadas, a Roche tem aplicado 
cerca de 20% do faturamento global em inovação, reconhecida como a 
farmacêutica que mais investe em P&D no mundo, e este investimento é 
repercutido à descoberta novas tecnologias de saúde. Mais informações 
(www.roche.com.br).  

I - Melhores Pratos
Aquela dúvida persistente na hora de sair para o almoço acaba 
fazendo com que as pessoas frequentem sempre os mesmos lugares e 
caiam na mesmice. O aplicativo Prato Chef chegou para quebrar esse 
padrão e proporcionar novas experiências gastronômicas. Por meio de 
geolocalização, a plataforma cria um ranking dos melhores pratos que 
estão por perto, de acordo com o voto popular, e permite que o consumidor 
saia de sua rotina alimentar e explore novas opções – além de conhecer 
os restaurantes do bairro que, muitas vezes, passam despercebidos. 
O ranking é feito com base na opinião dos próprios consumidores por 
meio de curtidas. Eles experimentam o prato e, se gostarem, é só abrir 
o aplicativo e deixar o like. Confi ra em    (www.pratochefapp.com).

J - Ar Exalado pelos Fumantes
O InCor une ciência e arte para incentivar fumantes a pararem com o 
vício do cigarro, em campanha a ser realizada amanhã (30), no Conjunto 
Nacional, na Av. Paulista, 2073, das 9h às 12h, para marcar o ‘Dia 
Mundial sem Tabaco’. Haverá medicação de monóxido de carbono do ar 
exalado pelos fumantes, como alerta do grau de poluição do organismo 
pelo cigarro, e orientação de médicos do InCor sobre alternativas de 
tratamento para a cessação do tabagismo. A campanha será encerrada 
com apresentação da banda InCorDes, formada por funcionários do 
Instituto, tocando músicas inspiradoras para aqueles que quiserem 
eliminar o cigarro do seu repertório de vida.

A - Publicidade para Crianças
O Grupo Heineken no Brasil, por meio da HNK BR (antiga Brasil Kirin) 

da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, se prepara para receber 
uma nova onda de inscrições, desta vez focada em operações para 
a área de Mix e Varejo área responsável pela curadoria de lojas dos

Quantas vezes em 

nossas atividades não 

somos perfeccionistas 

em excesso? 

Vou dizer uma coisa 
que ta lvez pareça 
contraditório, mas a 

minha experiência diz que 
não é: esse tipo de atitude 
não necessariamente gera os 
resultados esperados. Muito 
pelo contrário! Pode até 
atrapalhar.

Vou dar um exemplo. 
Certa vez, em uma empresa 

onde eu trabalhava,  o 
presidente pediu para um 
diretor um slide com uma 
análise dos preços médios 
de determinado período. O 
diretor quis fazer média e já 
encomendou ao supervisor 
um estudo completo dos 
preços médios, com análise de 
variações tributárias e várias 
outras informações adicionais. 

A bomba foi repassada 
aos analistas, que quase 
enlouqueceram levantando 
os dados às pressas para 
apresentá- los a tempo. 
O resultado? Ao receber 
o relatório, o presidente 
resmungou: “mas eu só queria 
os preços médios”.

Nessa história, houve uma 
gigantesca perda de tempo 
e muito estresse envolvendo 
vários funcionários para 
entregar uma coisa que sequer 
havia sido solicitada. Claro 
que precisamos nos empenhar 
para entregar sempre o nosso 
melhor, seja para um líder ou 
para um cliente. No entanto, é 

necessário ter muito cuidado 
para fornecer sempre o que 
foi pedido, sem excessos, os 
quais não necessariamente são 
relevantes. 

Se alguém solicita algo na 
qualidade “normal”, não há 
motivos de entregarmos um 
produto “premium”. Afinal, 
a pessoa não está disposta a 
pagar a mais por isso e você e 
sua empresa perderão tempo 
e dinheiro com essa solução. 
Em muitos casos, você pode se 
enrolar tanto que sequer será 
capaz de entregar qualquer 
coisa. 

Tudo por fi car ainda pior. 
Sabe como? Gastando seus 
esforços para tentar convencer 
alguém a receber mais do 
que o solicitado. Na minha 
atividade como palestrante, 
por exemplo, se um cliente me 
deixa claro que deseja que uma 
palestra sobre negociação, 
eu jamais irei sugerir um 
conteúdo com horas e horas 
falando sobre precifi cação. Não 
faz sentido.

O cliente já tinha claro 
o que queria, por que eu 
deveria gastar tempo tentando 
convencê-lo do contrário? Por 
isso digo que o ótimo é inimigo 
do bom: pois, na tentativa de 
fazer o ótimo, pode acabar 
não fazendo nada, enquanto 
poderia simplesmente ter 
realizado o que foi solicitado. 

Ou seja, o bom.

(*) - É palestrante, facilitador em 
treinamentos e professor nos cursos 

de MBA e Pós-Graduação da FAAP, 
Saint Paul e FIA/SP em disciplinas 
de vendas, estratégia e gestão de 

negócios. 

Carlos Titton (*)

O governo do Azerbaijão (na confl uência 
do Leste Europeu com o Sudoeste Asiático) 
propôs ampliar a cooperação técnica e 
econômica com o Brasil para comemorar não 
só os seus 100 anos de independência como 
também os 25 anos do estabelecimento de 
relações diplomáticas entre os dois países. 
A disposição é impulsionar o comércio 
bilateral, que ainda é modesto, levando-se 

em conta as potencialidades dos dois lados. 
No ano passado, o Brasil exportou para o 
Azerbaijão US$ 172 milhões e importou 
apenas US$ 112 mil.

Para o subsecretário geral do Itamaraty, 
Fernando Simas, o comércio entre os 
dois países tem grande viabilidade de 
crescimento. Um dos sinais desse potencial 
foi a venda de aviões comerciais da Embraer 

para a Azerbaijan Airlines, efetivada em 
2014, no valor de US$ 180 milhões. 

Contudo, para continuar aumentando as 
exportações de outros produtos industriais e 
agrícolas, o Brasil precisa também importar 
mais daquele país asiático. “Podemos 
aprofundar ainda mais o nosso intercâmbio, 
inclusive com relação às exportações 
azerbaijanas para o Brasil”, disse Simas (ABr).

O percentual de devoluções 
de cheques pela segunda vez 
por insufi ciência de fundos no 
mês de abril foi de 2,07% em 
relação ao total de cheques 
compensados, segundo o Indicador 
Serasa Experian de Cheques Sem 
Fundos. O percentual é o menor 
já registrado para o período 
desde 2011. No acumulado do 
ano, o percentual de devoluções 
foi de 2,02%, queda em relação 
ao número registrado de janeiro 
a abril de 2017, que foi de 2,19%.

Em abril, foram 789.705 cheques 
devolvidos e 38.114.200 cheques 
compensados. O mesmo período 
do ano anterior totalizou 815.503 
cheques devolvidos e 38.068.259 
cheques compensados. Segundo os 
economistas da Serasa Experian, 
a inadimplência com cheques no 
país tem recuado com a queda da 
infl ação e pelo aumento da massa 
de rendimentos da população. Juros 
mais baixos também contribuem 
para a diminuição da inadimplência 
(Serasa Experian).

Desde ontem (28), 120 mil 
investidores que possuem 
t í tu los  públ icos  federa is 
no  S i s tema  Espec ia l  de 
Liquidação e de Custódia 
(Selic) poderão obter extratos 
com as informações sobre suas 
posições de custódia em títulos 
públicos na página do Banco 
Central (BC) na internet.

Até então, o acesso a essas 
informações só era possível por 
meio das instituições fi nanceiras 
participantes do Selic com 
as quais os investidores se 
relacionavam.

“A nova funcionalidade não 
impacta os investidores do 
programa Tesouro Direto, que 
continuarão acessando extratos 
pelos mesmos canais atualmente 
disponíveis”, informou o BC. Os 
acessos aos extratos serão para 
pessoas físicas e jurídicas com 
conta individualizada no Selic. 
“Os clientes poderão conferir 
as especifi cações dos títulos, 

a quantidade e os saldos na 
abertura e no fi nal do dia de 
todas as contas que possuem. 
Caso tenham contas em diversas 
instituições, o extrato trará todas 
as informações em uma única 
consulta. Além da visualização 
em tela, será possível obter o 
extrato assinado digitalmente 
pelo Banco Central”, acrescentou 
o BC.

O acesso ao extrato pelo site do 
Banco Central, na área destinada 
ao Selic no menu “Economia e 
Finanças”, poderá ser feito de 
duas formas.

Uma delas é com a utilização 
das credenciais do Registrato 
(Registro de Informações no 
BC), sistema que oferece aos 
investidores informações sobre 
as operações de crédito e os 
relacionamentos com o sistema 
fi nanceiro. A outra opção é por 
meio do uso de certificados 
digitais e-CPFs ou e-CNPJs 
(ABr).

O mercado reduziu a projeção para o crescimento da economia 

devido a crise de abastecimento causada pelos

protestos dos caminhoneiros.

De acordo com o Boletim Focus, publicação divulgada 
pelo Banco Central (BC), a projeção para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB) passou de 2,50% para 2,37%. 

Essa foi a quarta redução consecutiva. Para 2019, a previsão 
permanece em 3%.

Além disso, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,50% para 3,60%, neste 
ano. Para 2019, a projeção foi ajustada de 4,01% para 4%. Mesmo 
assim, a expectativa para a infl ação permanece abaixo da meta, 
que é 4,5% neste ano, com 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%.

Para alcançar a meta, o BC 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 causa refl exos 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 fi que 

 

Com a proximidade do prazo para início do 
faseamento do eSocial para empresas que faturam 
até 4,8 milhões por ano e dificuldades relatadas 
para o cumprimento da obrigação, o CRCSP e 
outras entidades reuniram-se para reivindicar 
melhorias que possibilitem o cumprimento da 
obrigação acessória por parte dos profissionais. 

O Fórum Permanente em Defesa do 
Empreendedor congrega entidades e associações 
dos setores contábil e empresarial do país. As 
reinvindicações foram entregues à Receita Federal 
do Brasil (RFB) da 8ª Região Fiscal, por meio do 
Ofício n.º 01/2018, de 21 de maio de 2018. 

O documento apresenta as dificuldades 
encontradas atualmente para o cumprimento da 
obrigação acessória e pleiteia um faseamento 
diferenciado para as empresas desta faixa de 
faturamento, com início para janeiro de 2019. 

Outra importante solicitação é a criação de 
um plano de contingenciamento para cumprimento 
das obrigações principais, para as empresas que 
não conseguirem implantar o eSocial a tempo. 

“Uma obrigação acessória não pode 
comprometer o cumprimento da obrigação principal. 
Além disto, a Constituição Federal prevê tratamento 
diferenciado às empresas desta faixa”, defende a 
presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar. 

Na área de notícias do portal do CRCSP 
(www.crcsp.org.br) está disponível o ofício do 
Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor 
para ser conferido na íntegra. 

CRCSP INTEGRA FÓRUM EM DEFESA DO 
EMPREENDEDOR E SOLICITA NOVO FASEAMENTO 

DO ESOCIAL À RECEITA 

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 
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Mercado reduz projeção de 
crescimento da economia

Com a crise de abastecimento causada pelos protestos dos caminhoneiros, o mercado fi nanceiro 
reduziu a projeção para o crescimento da economia e aumentou a estimativa de infl ação

mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo 
o controle da infl ação. 

Para o mercado, a Selic deve permanecer em 6,50% ao ano até 
o fi m de 2018 e subir ao longo de 2019, encerrando o período em 
8% ao ano. A previsão para a cotação do dólar ao fi nal do ano 
subiu de R$ 3,43 para R$ 3,48. Para o fi m de 2019, passou de R$ 
3,45 para R$ 3,47. A projeção para o superávit comercial subiu 
de US$ 56,1 bilhões para US$ 57,15 bilhões, neste ano, e de US$ 
47,63 bilhões para US$ 49,80 em 2019 (ABr).

Investidores com conta no 
Selic têm extrato pela internet

Azerbaijão aprofunda cooperação econômica com o Brasil

Diminui o percentual de cheques sem fundos


