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Um contador 
convicto

Engana-se quem 

pensa que apenas 

aqueles que perderam 

oportunidades e fazem 

parte da estatística do 

alto desemprego no país 

se encontram agoniados

A insatisfação com o tra-
balho é um problema 
que a cada dia afeta 

mais os profi ssionais. Segun-
do pesquisa da International 
Stress Management Associa-
tion, 72% das pessoas estão 
insatisfeitas com o trabalho. 
Falta de concentração, foco, 
produção reduzida e distração 
são algumas das características 
dos insatisfeitos. No entanto, é 
possível reverter esse quadro, 
promovendo mudanças e bus-
cando o verdadeiro propósito 
que o fez escolher a profi ssão.

Outra pesquisa global, do 
site Emolument, apontou que 
o contador ocupa a quinta 
posição na lista de profi ssões 
mais entediantes, a partir da 
avaliação dos próprios profi s-
sionais da área. Divulgado em 
fevereiro deste ano, o estudo 
ouviu cerca de 1.300 pessoas 
em 10 países diferentes para 
construção do ranking.

Diante desses dados, pode-
mos refl etir sobre o que leva 
67% dos contadores a terem 
uma carreira infeliz. Segundo o 
levantamento, os motivos para 
o profi ssional permanecer na 
mesma empresa são a remu-
neração e a incerteza sobre 
o futuro. Se considerarmos 
a realidade econômica que 
vivemos, as razões são até 
compreensíveis, entretanto, 
essas não devem ser as únicas 
justifi cativas.

Mas, por que não virar o 
jogo e buscar o real sentido 
do trabalho? Afi nal, o profi s-
sional deve encontrar em si 
o verdadeiro propósito para a 
carreira. É importante ter foco 
no que se dispõe a fazer, com 
determinação para alcançar 
o que deseja. Quem sabe o 
quer, vai longe e ganha pela 

persistência de se reinventar 
a cada dia.

O mercado é concorrido 
em qualquer área e na conta-
bilidade não seria diferente. 
Dados do Instituto Nacional de 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), vinculado ao 
Ministério da Educação e divul-
gado recentemente, afi rma que 
Ciências Contábeis está entre 
os cinco cursos mais procura-
dos por estudantes brasileiros. 
Por isso, ter um diferencial é 
tão importante para não ser 
mais um entre tantos.

A má notícia é que não há 
previsão de que a situação 
se torne mais fácil no futuro 
breve. Pelo contrário, as cir-
cunstâncias atuais obrigam o 
contador a ter um perfi l solu-
cionador, atento as novidades e 
com capacidade de inovação. E 
não é somente pela duradoura 
recessão que estamos viven-
do. Com as transformações 
tecnológicas, os processos de-
pendem do auxílio de sistemas 
que simplifi cam a rotina e essa 
exigência é em alcance global. 

Por isso, a atualização profi s-
sional deve ser contínua, com a 
obrigação de estudar e aperfei-
çoar as habilidades no mundo 
digital, além de acompanhar 
constantemente as mudanças 
nas leis e regulamentações.

Enfi m, o autoconhecimento 
é o principal aliado para evolu-
ção pessoal e profi ssional. Ao 
ter ciência dos próprios valo-
res, visão e metas, é possível 
alcançar os objetivos com mais 
clareza e encontrar estímulos 
no exercício da profi ssão. É 
fundamental refl etir o porquê, 
para que e como se age no dia 
a dia, principalmente em um 
momento em que a inteligência 
emocional e a resiliência são 
essenciais para lidar com os 
desafi os que se apresentam. 

Desse modo, você estará jun-
to com os 33% de profi ssionais 
satisfeitos e que diariamente 
reafi rmam o real propósito da 
carreira.

(*) - É Diretor do Painel Financeiro e 
Conselheiro do CRC-RJ.

Alexandre Andrade (*)

A - Gráfi cas e Publicações
O Espaço Cultural Porto Seguro, em parceria com a editora Lote 42, 
apresenta a 2ª edição da ‘Tinta fresca’ – experiências gráfi cas e feira de 
publicações, com entrada gratuita, nos próximos dias 14 e 15, sábado 
e domingo, das 12h às 19h. Conta com ofi cinas de diferentes técnicas 
relacionadas ao universo das publicações, como tipografi a, corte e do-
bra, carimbos, xilogravura, gravura em metal, encadernação, serigrafi a 
e estêncil; uma feira com livros, zines, pôsteres e gravuras, além de 
shows e discotecagem. A maioria delas acontece em todo o período dos 
dois dias de evento, possibilitando que os interessados se aproximem 
e experimentem técnicas de produção gráfi ca. Não é necessário pagar 
inscrição ou levar material. Outras informações: (http://espacocultural
portoseguro.com.br). 

B - Residência Farmacêutica
A Prati-Donaduzzi, maior produtora de medicamentos genéricos do 
Brasil*, em parceria com a Unioeste, câmpus Cascavel, abre processo 
seletivo para o Programa de Residência em Farmácia Industrial 2018. 
Serão ofertadas cinco vagas remuneradas para o programa, que tem 
como principal característica o treinamento em serviço realizado na 
indústria farmacêutica. Objetiva formar profi ssionais habilitados para 
a realidade industrial e que possam contribuir com projetos através do 
desenvolvimento da visão empreendedora com foco em inovação. Além 
das habilidade técnicas, os residentes também recebem capacitações 
voltadas a aspectos comportamentais, de carreira e gestão. Para saber 
mais, acesse: (http://www.unioeste.br/residencias/).

C - Maratona Digital
Considerada umas das 100 empresas mais inovadoras do mundo, a Saint-
-Gobain, referência em construção sustentável e materiais industriais, 
sai na frente mais uma vez e lança o Ultra Challenge, versão atualizada 
e inédita de um Hackathon. Com foco no desenvolvimento de soluções 
que utilizem a tecnologia IoT, todo o processo da maratona terá duração 
de três meses e será totalmente ambientada nas plataformas digitais. 
Os competidores terão o desafi o de trazer inovações que impactem 
positivamente na relação dos clientes da Saint-Gobain e suas expe-
riências com a construção civil ou industrial. Eles podem optar pelo 
desenvolvimento de novas soluções ou de ferramentas que integrem 
inteligência ao MC 350. Mais informações: (https://www.saint-gobain.
com.br/ultra-challenge-saint-gobain).

D - Mulheres do Agronegócio
Mais de 800 interessadas já confi rmaram as inscrições para o 2º Congresso 
Nacional das Mulheres do Agronegócio, que acontece nos próximos dias 
17 e 18, no Transamerica Expo Center. O evento recebe a participação 
de palestrantes internacionais dos Estados Unidos e do Mercosul. Outra 
novidade é a apresentação, em primeira-mão, do resultado da pesquisa 
inédita ‘Todas as Mulheres do Agronegócio’, realizada pela Associação 
Brasileira do Agronegócio, e o Instituto de Pesquisa de Victor Trujilo. 
O evento trará 15 workshops práticos. Além das plenárias, haverá uma 
área para exposição e negócios, com a presença de mais de 20 players 
do setor. Mais informações através do site ofi cial do evento (www.mu-
lheresdoagro.com.br).  

E - Mobilidade Elétrica 
Visando a disseminação do tema Mobilidade Elétrica, o Projeto de Sistemas 
de Propulsão Efi ciente, o MDIC e a Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit GmbH promovem o Fórum Brasil-Alemanha 
de Mobilidade Elétrica, com o apoio da Câmara Brasil-Alemanha de 
São Paulo. Acontece nos próximos dias 19 e 20, no Espaço Villa Blue 
Tree (R. Castro Verde, 266/247).  O evento conta com diversos painéis, 
que discutirão temas como a implementação de mobilidade elétrica, o 
cenário internacional de transporte urbano e de carga, entre outros. Mais 
informações: (http://bit.ly/2wY2oiq). Vagas gratuitas, porém limitadas. 

F - Futuro da Advocacia
O 2º Aurum Summit, que acontece no dia 23 de novembro, na Estação São 
Paulo (Rua Ferreira de Araújo, 625 - Pinheiros), apresentará palestras 
para conectar os profi ssionais do Direito à próxima forma de advogar. A 
proposta é reunir, em um único dia, profi ssionais de renome no mundo 
do Direito para debater sobre inovação, tecnologia e a necessidade 
dos advogados buscarem constante atualização profi ssional. Além de 
trocarem experiências sobre novas e melhores práticas aplicáveis no 
dia a dia dos escritórios de pequeno e médio porte, os palestrantes e 
convidados terão oportunidade de interagirem entre si. A programação 
prevê momentos para networking e bate-papo. Saiba mais em (https://
www.sympla.com.br/aurum-summit-2017__148445). 

G - Setor Calçadista
O Grupo Couromoda anuncia seu novo evento de negócios para o setor 
calçadista: a Couromoda Connections & Collections, que acontece de 

9 a 11 de novembro, no Expo Center Norte. Será realizada uma intensa 
programação de palestras focadas em inovação, tecnologia e o futuro do 
mercado da moda na era digital. O evento contempla três ações simul-
tâneas: o ciclo de palestras do Congresso Couromoda Digital, que tem, 
dentre os palestrantes, Gil Giardelli, parceiro do MediaX da Stanford 
University, e Anderson Silva e Marcos Mota, da Google; o European Shoe 
Case, uma apresentação do que faz sucesso na moda europeia, em parce-
ria com a Arsutoria e a Fotoshoe, duas importantes mídias mundiais do 
setor de calçados; e o Pré-Coleções Couromoda 2018, área de exposição 
com preview do inverno. Mais informações (www.couromoda.com.br).

H - Cultura Organizacional
A Crescimentum, empresa focada na evolução da liderança, e a Opening,  
agência de comunicação e branding, realizam entre os próximos dias 24 
e 25, no Hotel Bourbon Convention Ibirapuera, o CL Sumitt 2017. Em 
sua primeira edição, o evento, que terá como tema a ‘Cultura Organi-
zacional’, contará com a presença de Richard Barrett, uma das maiores 
autoridades mundiais no assunto, e a participação de conceituados líderes 
empresariais brasileiros. Criador do internacionalmente conhecido mé-
todo Cultural Transformations Tools, utilizado em mais de 94 países por 
mais de 6.000 organizações, Barrett é fundador e presidente da Barrett 
Values Centre, ex-gestor do Banco Mundial e membro da World Business 
Academy. Programação e inscrições: (clsummit.com.br/).

I - Incidentes Digitais
O pesadelo dos gestores e seus principais assessores de empresas de 
qualquer porte é ter o seu sistema de informações comerciais e a rede 
de internet afetadas. Para isso, recorrem a inúmeras empresas especia-
lizadas para minimizar os riscos virtuais. Mas, este sistema de guarda 
costas digital não consegue barrar tudo. Afi nal de contas, o imponderável 
está no fator humano, que necessita de educação digital com a máxima 
urgência. Para ajudar as empresas a lidar com a situação, a Cenofi sco 
convidou a advogada Ana Paula Siqueira Lazzareschi de Mesquita para 
aplicar o curso ‘Segurança da Informação e Compliance Digital’, entre os 
próximos dias 9 e 11, das 18:45 às 21:30, na Av. Paulista, 1.337 - 23º/24º 
andares. Mais informações e inscrições:
(http://cursos.cenofi sco.com.br/Area/Cursos/Detalhes.aspx?id=114607).

J - Alternativa ao Profi ssional
A tecnologia tem sido uma parceira para quem busca novos clientes. 
Para os profi ssionais que trabalham com encanamento, o cenário não é 
muito diferente. Segundo o aplicativo de serviços GetNinjas, no último 
ano, o número de encanadores cadastrados cresceu 68%. Hoje, são mais 
de 40 mil profi ssionais da área que usam a plataforma para encontrar 
clientes, sendo que no 1º semestre do ano foram contabilizados 10 mil 
pedidos. Destes, cerca de 21,10% são para encanamento e 12,23% são 
para pias e tanques. Mais de 5% dos atendimentos são feitos em aparta-
mentos, o restante é realizado em casas e áreas comerciais. Saiba mais 
em (www.getninjas.com.br).

A - Gráfi cas e Publicações
O Espaço Cultural Porto Seguro, em parceria com a editora Lote 42, 

D - Mulheres do Agronegócio
Mais de 800 interessadas já confi rmaram as inscrições para o 2º Congresso

Défi cit primário fi cou em R$ 9,529 bilhões.

O setor público consolidado, 
formado por União, os estados 
e os municípios, registrou 
défi cit nas contas públicas em 
agosto, de acordo com dados 
do Banco Central (BC). O 
défi cit primário, receitas me-
nos despesas, sem considerar 
os gastos com juros, fi cou 
em R$ 9,529 bilhões, abaixo 
do resultado negativo de R$ 
22,267 bilhões em igual mês de 
2016. Nos oito meses do ano, 
o défi cit fi cou em R$ 60,850 
bilhões, contra R$ 58,859 
bilhões de janeiro a agosto de 
2016. Esse foi o maior resul-
tado para o período na série 
histórica do BC, iniciada em 
dezembro de 2001.

Em 12 meses encerrados em 
agosto, o défi cit primário fi cou 
em R$ 157,782 bilhões, o que 
corresponde a 2,44% do PIB. 
Em agosto, o Governo Central 
(Previdência, Banco Central e 
Tesouro Nacional) apresentou 

Receita atualiza 
CPF de pessoas 
falecidas

A Receita Federal passará a 
consultar diariamente a base de 
óbitos da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Brasil para atualizar 
o Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) falecidas. O Diário Ofi cial 
da União de sexta-feira (29) 
publicou a instrução normativa 
que dispõe sobre o CPF. De 
acordo com a Receita, os CPFs 
que estiverem com ano de óbito 
informado na base de dados e 
em situação cadastral regular, 
pendente de regularização e 
suspensa passarão à situação 
cadastral “Titular Falecido”.

“A nova sistemática aumenta 
a transparência para a socieda-
de em geral sobre a real situação 
do contribuinte, bem como 
amplia a segurança jurídica, 
uma vez que haverá tratamento 
padrão para os casos de CPFs 
de falecidos. Além disso, a 
implementação inibe a fraude 
com CPF de pessoas falecidas”, 
diz a Receita (ABr).

Para valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, é necessário

o Cartão Cidadão e a senha.

As retiradas começam no 
próximo dia 19  para os 
cotistas com mais de 70 

anos. A partir de 17 de novem-
bro, serão disponibilizados os 
recursos para os aposentados. 
Em dezembro, a partir do dia 
14, o saque será liberado para 
mulheres a partir de 62 anos e 
os homens de 65 anos, ou mais. 

Só tem direito aos recursos o 
trabalhador do setor público ou 
privado que tenha contribuído 
para o PIS ou Pasep até 4 de ou-
tubro de 1988 e que não tenha 
feito o resgate total do saldo do 
fundo. Quem começou a contri-
buir depois dessa data não tem 
direito ao saque. Os cotistas que 
são clientes do Banco do Brasil, 
vão receber o valor antecipado 
em suas contas. Quem não for 
correntista do BB e tiver até 
R$ 2,5 mil poderá fazer uma 
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Saiba quem tem direito a saque 
antecipado do PIS/Pasep

O comércio eletrônico brasileiro deve movi-
mentar R$ 2,1 bilhões no Dia das Crianças. É o 
que projeta a Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm). De acordo com a entida-
de, esse montante representa um crescimento 
de 5% em relação ao mesmo período de 2016. 
No total, a expectativa é que as lojas virtuais 
brasileiras recebam oito milhões de pedidos, 
com tíquete médio de R$ 269. 

As categorias mais buscadas devem ser “Brin-
quedos”, “Eletrônicos”, “Moda e Acessórios”, 

“Informática” e “Esporte e Lazer”. A estimativa 
leva em conta as compras realizadas entre os 
dias 25 de setembro e 11 de outubro. “O e-
-commerce brasileiro registra um ritmo muito 
bom de crescimento, o que deve se refl etir 
nesta data. Os lojistas prepararam promoções 
e condições especiais a fi m de serem mais 
atrativos para seus consumidores neste mo-
mento econômico”, comenta Mauricio Salvador, 
presidente da ABComm.

O crescimento de 5% nas vendas nesse pe-

ríodo é menor do que a média do ano, de 12%. 
Segundo Salvador, o motivo é que o tíquete 
médio dessa data é mais baixo, uma vez que 
categorias de valor mais elevado, como Eletro-
domésticos, Móveis e Acessórios Automotivos, 
não tem representatividade nesse período. Além 
disso, a crescente participação dos marketpla-
ces e dos smartphones nas vendas online, tem 
contribuído para redução do tíquete médio. 
Por outro lado, a frequência de compra tem 
aumentado (ABComm).

O governo anunciou o calendário de saque de recursos das contas do PIS/Pasep, que foi antecipado 
para benefi ciar os cotistas idosos

bilhões. No caso da Caixa, 
os correntistas também vão 
receber o dinheiro automa-
ticamente dois dias antes do 
início dos pagamentos. Os não 
correntistas que receberem 
até R$ 1,5 mil vão poder sacar 
apenas com Senha Cidadão, nos 
terminais de autoatendimento. 
Para valores entre R$ 1,5 mil e 
R$ 3 mil, é necessário o Cartão 
Cidadão e a senha. Acima de 
R$ 3 mil é preciso ir até uma 
agência do banco. 

Quem não tem senha ou 
Cartão Cidadão poderá ir a uma 
agência da Caixa para realizar 
o saque. A Caixa é responsá-
vel pelo pagamento do PIS, 
que abrange os servidores da 
iniciativa privada e vai pagar a 
cerca de 6,4 milhões de cotistas, 
totalizando R$ 11,2 bilhões em 
recursos (ABr).

transferência para outro banco 
usando a internet e terminais 
de autoatendimento.

O BB é responsável pelo 

pagamento do Pasep, que é 
relativo aos servidores públicos 
O fundo contabiliza 4,6 milhões 
de cotas que totalizam R$ 7,1 

Contas públicas fi cam negativas 
em R$ 9,5 bilhões em agosto

déficit primário de R$ 9,916 
bilhões. Esse resultado negativo 
veio da Previdência (défi cit de 
R$ 16,888 bilhões), enquanto o 
Tesouro registrou superávit de R$ 
7,058 bilhões e o Banco Central, 
défi cit de R$ 86 milhões. Os gastos 
com juros nominais fi caram em R$ 
36,012 bilhões, contra R$ 40,676 
bilhões em igual mês de 2016. 

A estimativa para a dívida 

líquida passou de 52,7% do 
PIB, projeção divulgada em 
junho, para 53,6% do PIB, 
considerada a expectativa da 
cotação do dólar a R$ 3,16. A 
projeção para a dívida bruta 
caiu de 77,5% para 76,2% do 
PIB. Nessa estimativa, o BC 
considerou toda a devolução do 
BNDES ao Tesouro, neste ano, 
no total de R$ 50 bilhões (ABr).

Comércio eletrônico espera faturar R$ 2,1 bi no Dia das Crianças


