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A - Jovens Talentos 
Estudantes e profi ssionais recém-formados que buscam um ambiente 
de trabalho inspirador que valorize igualdade, confi ança e comunicação 
já têm a chance de ingressar em uma grande multinacional. A Honda 
acaba de abrir as inscrições para seus Programas de Trainee e Estágio. 
São 19 vagas de trainee e 13 de estágio para as unidades da empresa. As 
vagas são para atuar nas áreas comerciais, administrativas e fi nanceiras. 
Para isso, a Honda busca candidatos recém-formados (até 2 anos) e 
estudantes do penúltimo ou último ano da graduação, com domínio da 
língua inglesa. Os candidatos interessados devem acessar o link (http://
www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos).  

B - Vestibular Indígena 
A UFSCar publicou o edital da seleção para ingresso de estudantes indí-
genas em 2019 nos seus cursos de graduação presenciais. Os candidatos 
têm até o dia 31 de outubro para entrar no site da Coordenadoria (https://
bit.ly/2M0pM3e) e realizar o preenchimento da fi cha de inscrição e do 
questionário socioeducacional. Também é exigido correto preenchimento 
da Declaração de Etnia e de Vínculo com Comunidade Indígena, docu-
mento que deverá ser inserido pelo candidato no formulário eletrônico 
até o término do prazo para inscrições, com a via original impressa 
sendo entregue à UFSCar até a data da prova. Mais informações tel. 
(16) 3351-8152 ou (www.prograd.ufscar.br/fale-conosco). 

C - Política Econômica
A Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) decidiu aproveitar o X Con-
gresso Nacional dos Engenheiros para debater não só os rumos da entidade 
no próximo triênio, como o destino do Brasil. Partindo do pressuposto de 
que é necessário haver mudanças na condução da economia para que haja 
retomada do desenvolvimento, estão alternativas ao modelo hoje vigente. Um 
dos palestrantes convidados a abordar o tema é Antonio Corrêa de Lacerda, 
diretor da Faculdade de Economia da PUC-SP. O evento acontece na sede 
do Sindicato (Rua Genebra, 25), nos próximos dias 13 e 14 e reunirá repre-
sentantes dos 18 sindicatos fi liados à FNE (www.seesp.org.br).

D - Cadeia do Trigo 
‘Semeando nosso futuro: Política Nacional do Trigo’ é o tema do 25º 

Congresso Internacional da Indústria do Trigo, que acontece entre os 
próximos dias 23 e 25, em Foz do Iguaçu. Realizado pela Associação 
Brasileira da Indústria do Trigo, o evento reunirá executivos e empre-
sários das áreas de produção, moagem e derivados do cereal, bem como 
representantes do governo, de instituições de pesquisa e de ensino que 
debaterão os entraves para o crescimento do setor e a falta de políticas 
estratégicas para o desenvolvimento da cadeia produtiva. A palestra 
inaugural: “O terreno que queremos semear: economia e política no 
Brasil”, será proferida pelo jornalista William Waack. Mais informações: 
(www.abitrigo.com.br). 

E - Canudos Comestíveis 
A cidade de São Paulo e o aeroporto de Guarulhos estão conhecendo os 
canudos comestíveis do Bob’s. Todas as lojas da rede nestes locais estão 
sendo abastecidas com a solução saborosa para os consumidores tomarem 
seus milk-shakes. Os canudos comestíveis são feitos de biscoito e chocolate 
e funcionam exatamente como um canudo, podendo ser consumido ao 
fi nal do milk shake, como um “gran fi nale”. Os Tubetes® Shake, como 
são chamados, são produzidos pela empresa Barion e vão abolir de vez 
os canudos de plástico na degustação dos gelados. A implantação dos 
canudos comestíveis no restante do país será realizada de forma gradual. 

F - Barco mais Veloz 
A Intermarine, maior estaleiro brasileiro de embarcações de luxo, anuncia 
mais uma novidade no mercado náutico - a Intermarine 58 Offshore. A 
apresentação do modelo esportivo acontece durante o São Paulo Boat 
Show, maior evento do setor náutico da América Latina, entre os dias 
27 de setembro e 2 de outubro, na Expo São Paulo. Com 17,60 metros 
de comprimento, uma suíte, sala, cozinha,lavabo, cockpit com dois 
sofás, bar e amplas áreas externas, o modelo traz elementos inéditos 
aos barcos offshore. A embarcação, considerada a mais veloz do Brasil, 
chega a 100 km/h de velocidade na água e sua potência é equivalente à 
de 3 Lamborghini Aventador ou 21 carros populares 1.6. Saiba mais em:
(www.intermarine.com.br). 

G - Esculturas Criativas
O 1º Concurso Cultural Artístico Andrade & Sansei, escolhe e premia, 
com até R$ 3.000,00, as melhores e mais criativas esculturas feitas com 

peças de máquinas de costura. A ação faz parte das comemorações da 
Andrade Máquinas pelas suas conquistas ao longo de 60 anos de atu-
ação no mercado de máquinas de costura. A participação é de caráter 
recreativo e cultural, voluntário e gratuito e não implica em qualquer 
ônus para os participantes inscritos e/ou para os premiados. Terá 
abrangência nacional e qualquer pessoa física ou jurídica, atuante na 
área de confecção ou máquinas de costura, poderá participar. Inscrições 
e mais informações no site (https://andradesansei.vpeventos.com/#/ ), 
até o dia 14 de outubro. 

H - Concurso de Vinhetas 
O Curta! convida o público a soltar a criatividade e brincar com a sua marca 
no 3º Prêmio Aquisição de Vinhetas Canal Curta!. O ‘canal menos TV da TV’ 
abre espaço ao espectador de qualquer lugar do país - e do planeta - com 
ou sem formação, a enviar vinhetas institucionais com duração de seis 
a 15 segundos. Com o objetivo de incentivar a criatividade e a liberdade 
de expressão, o Curta! não delimitou nenhum tema. A única regra é que 
a logomarca do canal não sofra alterações drásticas, devendo sempre ser 
facilmente reconhecível, assim como também deverá ser preservada a 
tipografi a de sua composição. Para baixar a logo, basta acessar: (https://
drive.google.com/drive/folders/0B1oZiRL7TYxpY2M1bkVCM0M2eDA).

I - Tributação Internacional 
O CEU Law School – instituição voltada à formação de líderes jurídi-
cos – realiza, no próximo dia 25, um encontro aberto a advogados e 
demais profi ssionais do Direito, para debater os impactos da tributação 
internacional e as três décadas desde a promulgação da Constituição 
Federal, de 1988. O evento será dividido em dois painéis, que contarão 
com a participação de renomados juristas e a coordenação do jurista e 
professor Ives Gandra da Silva Martins, fundador do CEU Law School. 
Interessados em se inscrever para a oportunidade, devem acessar o link 
(http://ceulaw.org.br/programas/45-anos-ceu-law-school/) ou encami-
nhar e-mail para (alessandra.delmonte@ceulaw.org.br) e fazer a sua 
reserva. As vagas estão limitadas à lotação do auditório. 

J - Negócios da China 
Entre os próximos dias 19 e 21, no São Paulo Expo, acontece a China Ho-
meLife e a China Machinex Brazil 2018, recebendo mais de 600 empresários 
chineses fabricantes de mais de 4.700 produtos. As feiras terão novas áreas 
como equipamentos médicos, cabos e equipamentos de comunicação e 
energia solar, e novidades em TVs, produtos para pets, soluções inova-
doras para a área da construção como sanitários inteligentes e produtos 
automotivos. Os visitantes terão a oportunidade de fazer negócios com  
fornecedores de padrão internacional escolhidos pelo governo chinês para 
apresentar produtos que já são comercializados regularmente em grandes 
mercados  como Europa e Estados Unidos. Saiba mais nos sites: (www.
chinahomelife.com.br) e (www.chinamachinex.com.br).
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A crise por que passou 

nosso país é séria, 

a mais grave que já 

tivemos

Mas toda crise tem co-
meço, meio e fi m, por 
isso, entramos agora 

num período de árdua e lenta 
recuperação pois os indicado-
res econômicos pararam de 
piorar e começam a apresentar 
números positivos, ainda que 
modestos. Mas o custo foi alto, 
muitos perderam o emprego, 
empresas fecharam as portas 
e outras fi caram seriamente 
debilitadas.

São conclusões simples, fru-
to de observação e bom senso. 
Vi tudo isso acontecer com 
diversas empresas, inclusive 
empresas que iam bem e de 
repente começaram a sofrer 
os efeitos do que vou chamar 
de “Crise dos concorrentes”, 
expressão que tomei de em-
préstimo de uma excelente 
dirigente que assim se referiu 
aos concorrentes desespera-
dos dispostos a arruinar os 
setores onde atuam para tentar 
se salvar, sem refl etir um mi-
nuto sequer sobre os motivos 
de estarem na situação em que 
se encontram.

É comum em tempos como 
este que estamos vivendo, 
ver empresas fazendo ofertas 
inacreditáveis, promoções 
destrambelhadas e preços 
abaixo do custo. Quem já não 
viu isso acontecer e fi cou se 
perguntando, como conse-
guem, se fazendo os cálculos 
do que estão oferecendo, a 
conta não fecha? A resposta é 
a seguinte: “Falta de estratégia 
e desespero”. 

A ação de concorrentes de-
sesperados que atuam de for-
ma inconsequente destruindo 
o valor de categorias inteiras 
é uma das piores ameaças 
que aparecem em tempos de 
crise e são as mais difíceis de 
enfrentar pois ofendem a lógica 
dos negócios e são sempre 
imprevisíveis.

Portanto, além de fazer a 
lição de casa, enxergar clara-
mente o cenário e tomar pro-
vidências a tempo, mantendo 
o foco na gestão intensiva do 
negócio da empresa, os ges-
tores precisam também, olhar 
com atenção para a “Crise 
dos concorrentes” e atuar 
para minimizar seus efeitos 
já que evitá-los, nem sempre 
é possível.

Nossa recomendação neste 
caso é simples e direta. Preci-
samos proteger a cadeia de ne-
gócios do setor onde atuamos, 
pois em todos os setores, os 
negócios acontecem como re-
sultado da ação de uma cadeia 
que une no mesmo processo 
compradores e vendedores. 
Todos os integrantes de uma 
mesma cadeia precisam “coo-
perar” para que ela mantenha 
seu valor mesmo em tempos 
difíceis pois, este é o único ca-
minho seguro para atravessar 
a tempestade.

Não deixem que a crise 
dos concorrentes afete seus 
negócios, saiba distinguir 
claramente quem atua para 
construir e agregar valor ao 
setor e aqueles que agem 
destrutivamente para se salvar 
mesmo comprometendo os 
resultados de todos. 

Prefiram como parceiros 
empresas confi áveis compro-
metidas com a prosperidade 
do setor e afastem-se daque-
les, cuja conduta em tempos 
de crise muda radicalmente 
de uma hora para a outra, 
baixando preços de insumos 
e de seus produtos fi nais, pois 
não existem formulas mágicas 
nesta hora, só a conduta sen-
sata, correta e responsável 
pode construir algo de bom, 
principalmente em cenários 
desafiadores como os que 
estamos enfrentando hoje no 
Brasil.

 
(*) - É consultor da Ibema, professor 

de Pós-Graduação na Escola de 
Engenharia Mauá e do MBA de 

Marketing da Fundace USP. Autor de 
livros didáticos adotados em mais

de 30 universidades no país.

Fabio Mestriner (*)

A informação consta do boletim Focus, publicado semanal-
mente pelo BC, com projeções para os principais indica-
dores econômicos. A estimativa para o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,16% para 
4,05% este ano.

A redução ocorreu após a defl ação registrada em agosto (0,09%), 
divulgada na quinta-feira (6) pelo IBGE. Para 2019, a projeção 
para o IPCA permanece em 4,11%. Para 2020, a estimativa segue 
em 4% e para 2021 passou de 3,92% para 3,87%. Para 2018 e 
2019, as estimativas estão abaixo do centro da meta que deve 
ser perseguida pelo BC este ano, de 4,5%, 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%. Já para 2020, a meta é 4% e 2021, 3,75%, com 
intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para os dois anos 
(2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, respectivamente). Visando alcançar 
a meta de infl ação, o BC usa como instrumento a Selic, atualmente 
em 6,5% ao ano. De acordo com o mercado fi nanceiro, a Selic 
deve permanecer em 6,5% ao ano até o fi nal de 2018. Para 2019, 

Queda da infl ação benefi cia consumidores. Taxa deste ano deve 

fechar em 4,05%.

A oitava edição da Radio-
grafia do Endividamento das 
Famílias Brasileiras, foi rea-
lizada pela FecomercioSP e 
feita com base em informa-
ções do Banco Central do 
Brasil, do IBGE e da CNC. 
O estudo avalia os princi-
pais aspectos, dimensões e 
efeitos da política de crédito 
no Brasil sobre as famílias 
entre 2015 e 2017, período 
transitório, com encerra-
mento da crise econômica 
(2014/2016) e início de um 
processo de recuperação em 
meio às incertezas políticas 
e econômicas. 

Na capital paulista, 2,18 
milhões de famílias possuí-
am algum tipo de dívida em 
dezembro de 2017, o maior 
número entre as capitais, o 
que se justifica por também 
abrigar a maior população 
do Brasil. Isso significa que 
56% das famílias paulistanas 
estavam endividadas, alta de 
quatro pontos porcentuais 
em relação a dezembro 
do ano anterior e a menor 
proporção entre as capitais 
da Região Sudeste. Belo 
Horizonte (70%) e Rio de 

Janeiro (63%) complemen-
tam a lista, ambas acima da 
média nacional, de 62%.

No quesito “valor mé-
dio mensal de dívidas por 
família”, duas capitais do 
Sudeste estão entre as 
cinco primeiras no ranking 
nacional. Belo Horizonte é a 
líder com valor médio de R$ 
2.766; São Paulo é a quarta 
do País e segunda da região, 
com R$ 2.358. Vitória, com 
R$ 1.827; e Rio de Janeiro, 
com R$ 1.669 ficaram abaixo 
do total das capitais, de R$ 
1.935. Vitória registrou a 
maior proporção de famílias 
com contas em atraso (49%) 
entre todas as capitais. 

Segundo a FecomercioSP, a 
forte queda da infl ação entre 
2016 e 2017; a recomposição 
na taxa de ocupação, após um 
período de elevação abrupta 
do desemprego; o aumento 
na massa de rendimentos 
dos aposentados e; conse-
quentemente, a elevação da 
renda das famílias brasileiras 
permitiram alavancar o nível 
de confi ança das famílias, 
resultando em uma maior 
demanda por crédito.

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Atividade 
do Comércio, o movimento dos 
consumidores nas lojas de todo 
o país cresceu 0,9% em agosto. 
Quando comparado com agos-
to/17 a alta foi de 7,9%. Com estes 
resultados, no acumulado do ano 
de 2018 até agosto, a atividade 
varejista cresceu 6,7% frente ao 
mesmo período de 2017. 

Segundo os economistas da 
Serasa Experian, o resultado da 

atividade varejista em agosto foi 
infl uenciado pelo bom desem-
penho do segmento de veículos, 
motos e peças (alta de 3,4%), 
benefi ciado pela expansão do 
crédito neste segmento, bem 
como pela recuperação do setor 
de supermercados, hipermerca-
dos, alimentos e bebidas (alta de 
1,8%), passados os efeitos infl a-
cionários transitórios causados 
pela paralisação dos caminhonei-
ros em maio (Serasa Experian).
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XI ENCONTRO NACIONAL DE
COORDENADORES E PROFESSORES
DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

O CRCSP e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
realizam o XI Encontro Nacional de Coordenadores e Professores 
do Curso de Ciências Contábeis no dia 29 de setembro de 2018. 
A atividade acontecerá na sede do CRCSP – Rua Rosa e Silva, 
60, na cidade de São Paulo.

Esta edição do evento tem como foco a somatória de 
expertises, um encontro de grandes mentes, cérebros que 

Estruturado em quatro painéis e uma palestra, o evento 
abordará temas como “O Uso da Tecnologia no Processo de 

Boas Práticas para uma Melhor Performance”, “Responsabilidade 

Superior no Século XXI” e “A Revolução Cognitiva – Humanidade 
e Inovação”.

Acesse e conheça um pouco mais sobre cada um.
Criado com o intuito de estimular a produção de pesquisas 

de homenagear um dos maiores expoentes da contabilidade 

abertura do evento.

presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar. “Convidamos 
professores e coordenadores da área contábil a participarem e 
interagirem em prol do aperfeiçoamento da educação em nossa 
área”, complementou Marcia, que irá moderar o primeiro painel 
sobre a utilização de tecnologia no processo educacional.

O encontro está sendo organizado pela Academia Brasileira 
de Ciências Contábeis (Abracicon). As inscrições estão abertas 

de R$ 350 e pode ser parcelado em duas vezes. 

Projeção da infl ação cai de 
4,16% para 4,05% este ano

Instituições fi nanceiras consultadas pelo Banco Central (BC) reduziram a estimativa de crescimento da 
economia e da infl ação para 2018

a expectativa é de aumento da taxa básica, terminando o período 
em 8% ao ano e permanecendo nesse patamar em 2020 e 2021.

A manutenção da taxa básica de juros, como prevê o mercado 
fi nanceiro este ano, indica que o Copom considera as alterações 
anteriores sufi cientes para chegar à meta de infl ação. A projeção 
para a expansão do PIB foi reduzida de 1,44% para 1,40% neste 
ano. Para 2019, 2020 e 2021, a estimativa para o crescimento do 
PIB continua em 2,5%. A previsão do mercado fi nanceiro para a 
cotação do dólar permanece em R$ 3,80 no fi nal deste ano e em 
R$ 3,70 no fi m de 2019 (ABr).

Inadimplência: 56% das 
famílias paulistanas 
estavam endividadas

Atividade do comércio cresce 0,9% em agosto


