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Seis dicas para
fugir do estresse

A - Treinamento Gratuito
O Enem está chegando, muitos alunos estão se dedicando cada vez mais 
para conseguir bolsas de estudo ou vaga em universidade pública, pois 
boa parte das difi culdades destes jovens estão relacionadas a questões 
fi nanceiras. Pensando nisso, o empresário Richard Crivelari lançou o 
‘BoraFacul’, uma plataforma de treinamento gratuita, para que eles 
possam ter uma opção de se preparar nesta reta fi nal, sem se preocupar 
com custos. Possui todas as provas reais desde 1998, totalizando 2500 
perguntas com vídeos explicativos em cada uma delas, além de um plano 
de estudo completo onde o aluno programa de acordo com seu tempo 
disponível para estudar. Para saber mais, acesse: (www.borafacul.com.br).

B - Jovem Profi ssional 
A Cargill está com um novo processo seletivo para a escolha de jovens 
profi ssionais. Em parceria com a Cia. De Talentos, serão ofertadas 19 
vagas para candidatos dos cursos de Administração, Agronomia, Ciên-
cias Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências dos 
Alimentos, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Engenha-
rias, Marketing, Medicina Veterinária, e Zootecnia. As oportunidades 
são para as cidades de São Paulo, Uberlândia, Santarém, Rio Verde e 
Ilhéus. Os interessados poderão fazer suas inscrições pelo site (www.
novostalentoscargill.com.br), até o dia 21 de novembro.

C - Combate à Corrupção
Em busca de propostas inovadoras para combater a corrupção, promover 
a transparência e simplifi car as informações sobre os gastos públicos, 
o Tribunal de Contas do Estado promove o Concurso Cultural ‘Ideias.
TCESP 2017’. O tema da competição - direcionada a empreendedores 
digitais, startups, Ongs, ciberativistas e servidores públicos - será ‘Trans-
parência e qualidade dos gastos públicos’. Os participantes deverão criar 
uma ferramenta que permita o aperfeiçoamento dos processos, rotinas 
e atividades do controle externo e social. As inscrições estão abertas. 
O regulamento e o formulário para a inscrição estão disponíveis no link 
(https://www4.tce.sp.gov.br/ideias2017).

D - Dinheiro Virtual
A ascensão das criptomoedas já impulsiona a criação de novos negócios 
em torno do dinheiro virtual. Cada vez mais tem se falado sobre bitcoins, 

altcoins, e o mercado precisa estar preparado para esse novo tipo de 
investimento e se aprimorar mais no assunto. Diante desse cenário, a 
Trevisan Escola de Negócios criou o curso, na área de Educação Execu-
tiva, sobre “Criptomoedas e Investimentos Digitais”. As aulas introduzem 
a tecnologia e suas aplicações, abordando aspectos práticos capazes 
de proporcionar ao participante o conhecimento e a segurança inicial 
necessária para entrar no mercado das moedas digitais. Os encontros 
estão marcados para os dias 7, 9 e 27 de novembro. Mais informações 
(www.trevisan.edu.br) tel. (11) 3138-5204. 

E - Economia Criativa
O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo realiza a terceira edição 
do Fórum Belas Artes de Economia Criativa, evento gratuito e aberto ao 
público para discussão e apresentação de cases, propostas e oportunidades 
das indústrias criativas. Acontece nos próximos dias 9 e 10 em sua sede 
(Rua José Antonio Coelho, 879, Vila Mariana), onde serão debatidos os 
novos modelos que impactam positivamente a economia do Brasil. Seis 
temas serão abordados: Empreendedorismo, Autoconhecimento, Diver-
sidade, Bio/Natureza, Tecnologia e o Analógico, todos defi nidos de acordo 
com a missão de criar, produzir e difundir conhecimento por meio das 
ciências humanas e sociais. Inscrições no site (www.belasartes.br/forum).

F - Investindo na América
No próximo dia 7, às 19h30, no Tryp Iguatemi Hotel (Rua Iguatemi, 
150), a Driftwood Acquisitions & Development, com sede em Miami, 
promove o evento ‘Investindo na América’. O advogado Alexandre Piquet, 
com destacada atuação na Flórida, em casos de imigração, transações 
imobiliárias, formação de empresas, aquisição de propriedades e obten-
ção de vistos, vai apresentar principais informações para quem deseja 
investir ou até mesmo viver nos Estados Unidos. Entre os temas, estão 
o panorama geral do mercado dos EUA e, mais especifi camente, da 
Flórida; estruturas jurídicas para investimentos nos EUA; tratamento 
fi scal para brasileiros; green card via investimento EB-5 e oportunida-
des de investimento. Inscrições e mais informações pelo site: (www.
investindonaamerica.com.br).

G - Multinacional Alemã
A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de negócios: 
Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care, abre seu 

processo seletivo para o Programa de Estágio. Para participar da seleção 
é preciso ter conhecimento intermediário ou avançado de inglês e estar 
cursando o penúltimo ano de graduação dos cursos de Administração, 
Engenharias, Química, Economia, Relações Internacionais, Marketing, 
Comunicação Social, Comércio Exterior e áreas afi ns. As vagas são para 
as cidades paulistas: São Paulo, Jundiaí, Itapevi e Diadema. As inscrições 
podem ser feitas de segunda-feira (30/10) a 17 de novembro pelo site 
(www.ciadeestagios.com.br/henkel). 

H - Carro dos Sonhos 
A Toyota do Brasil abriu as inscrições da sexta edição do ‘Carro dos So-
nhos’, concurso cultural de desenho da montadora. Os desenhos deverão 
ser entregues em qualquer concessionária Toyota no Brasil ou enviados 
por correspondência no endereço descrito no regulamento. O concurso 
estimula a criatividade junto aos jovens. O concurso de arte irá premiar 
vencedores em três categorias por faixa etária: de quatro a sete anos, 
de oito a 11 anos e de 12 a 15 anos. Na etapa nacional, os vencedores 
ganharão tablets, notebooks, vídeo games entre outros prêmios. Os 
vencedores da etapa global vão ao Japão conhecer a matriz da Toyota. 
Interessados poderão efetuar o cadastro pela internet, acessando o 
endereço: (toyotadreamcar.com.br) até 02 de fevereiro de 2018. 

I - Voos Extras
Com a proximidade do período de festas e férias escolares, a GOL 
Linhas Aéreas Inteligentes anuncia sua malha de alta temporada de 
verão contemplada com sete mil voos extras de dezembro a fevereiro, 
o equivalente a mais de um milhão de assentos adicionais. Os clientes 
terão à disposição novas rotas e opções de voos partindo de 43 desti-
nos da companhia, facilitando e ampliando as alternativas das pessoas 
que costumam viajar durante este período. A frota padronizada de 
aeronaves Boeing 737 permite que a GOL faça estas movimentações 
aumentando a oferta em destinos mais procurados nestes períodos. 
Todos os voos extras estão disponíveis para venda no site da companhia 
(www.voegol.com.br).  

J - Camisetas Recicláveis
A C&A foi vencedora do prêmio ‘Ethical Corporation Responsible Busi-
ness Awards’ na categoria Inovação Sustentável do Ano, pelo lançamento 
global, da sua primeira coleção circular de camisetas com certifi cação 
em nível Gold da Cradle to Cradle™, realizado neste ano. O pioneirismo 
da empresa em lançar um produto inovador e impactante como esse no 
mercado foi reconhecido pelos jurados que consideraram o case “uma 
inspiração para toda a indústria de moda”.   As peças, desenhadas para 
serem recicladas, foram feitas com 100% de algodão mais sustentável, 
usando apenas materiais seguros e confeccionadas de forma social e 
ambientalmente responsáveis. Saiba mais  em: (http://sustentabilidade.
cea.com.br).

A - Treinamento Gratuito
O Enem está chegando, muitos alunos estão se dedicando cada vez mais 

altcoins, e o mercado precisa estar preparado para esse novo tipo de 
investimento e se aprimorar mais no assunto. Diante desse cenário, a 
Trevisan Escola de Negócios criou o curso na área de Educação Execu

Estresse todo mundo 

tem, é uma reação 

natural do corpo a 

alguma ameaça externa

Desde o tempo das 
cavernas, ele atua em 
benefício do ser huma-

no, já que, quando o homem 
precisava caçar, o estresse 
preparava o seu corpo para 
que tivesse mais foco e mais 
refl exos. É isso mesmo: nos 
momentos certos, o estresse 
é positivo. O grande problema 
é que, atualmente, ocorre com 
tamanha frequência que acaba 
sobrecarregando o organismo 
e prejudicando a saúde.

Os fatores que geram o es-
tresse já são bem conhecidos 
por muitos. Os mais comuns 
são as preocupações, a falta 
de tempo e os problemas 
familiares. Já os efeitos são 
bem variados: dor de cabeça, 
tensão ou dor muscular, fadi-
ga, distúrbios de sono, raiva, 
ansiedade, falta de motivação, 
falta de foco, irritabilidade etc. 

Sempre digo que o estresse 
pode ser bem leve, mas que, 
se acumulado e não receber 
nenhuma intervenção, ele 
acaba com a nossa saúde. É 
uma preocupação aqui, outra 
ali, difi culdades na carreira, 
problemas fi nanceiros ou de re-
lacionamentos que fazem com 
que o problema se agrave. Não 
espere chegar ao mais elevado 
nível de estresse para começar 
a pensar em qualidade de vida. 
Crie um plano de ação na sua 
agenda e estipule tarefas para 
melhorar o seu dia a dia. Para 
ajudá-lo a colocar isso em prá-
tica, selecionei algumas ações:

1 - Aceite o problema - Ter 
estresse não é o fi m do mundo, 
qualquer pessoa está sujeita a 
momentos de estresse na vida. 
Portanto, é fundamental que 
você aceite isso e previna-se. 
Deixar para mudar só depois 
que está doente pode ser tarde 
demais. Admitir o problema 
ajuda a tomar a atitude de mu-
dar. Negar só vai te prejudicar; 

2 - Seja mais produtivo - 

Quanto mais tempo você tiver 
para aquilo que você realmente 
gosta de fazer, menos estresse 
você terá. Com tempo dispo-
nível, consegue ir ao médico, 

praticar esportes, sair com os 
amigos, se dedicar mais a famí-
lia e aos sonhos. É outra vida!;

3 - Invista nos seus ho-

bbies ou na sua fé - Você 
precisa ter uma válvula de 
escape, algo que te ajude a se 
sentir melhor ao investir o seu 
tempo. Pode ser um hobby, um 
esporte, uma prática religiosa, 
meditação ou qualquer outra 
coisa que o deixe mais concen-
trado. Só você pode descobrir o 
que fazer, portanto não espere 
isso cair do céu. Saia do lugar 
e tente encontrar o melhor 
“remédio natural” para você;

4 - Faça diferente - De nada 
adianta saber que está estres-
sado e continuar insistindo 
naquilo que está minando sua 
resistência. É necessário fazer 
alguma mudança, pode ser na 
alimentação, no seu estilo de 
vida ou no trabalho. A regra é 
óbvia, se você fi zer as coisas 
do mesmo jeito, seu estresse 
permanecerá. Defi na as suas 
áreas de mudança e comece 
algo novo;

5 - Procure ajuda - Não 
tente enfrentar estresse sozi-
nho. Cercado de pessoas que 
gostam de você, fi ca mais fácil 
resolver o problema. Converse 
com o seu chefe, familiares ou 
amigos. Peça ajuda para mar-
car médicos, para acompanhá-
-lo nos exames, para fazer algo 
diferente, para ir com você à 
academia ou simplesmente 
para aproveitar mais a vida;

6 - Nem tudo é tão grave 

quanto parece - Que muita 
gente faz tempestade em copo 
de água é inegável. Quantas 
tarefas urgentes não são tão 
urgentes assim? Quantas si-
tuações que até então eram 
pouco complicadas tomaram 
proporções gigantes de repen-
te? A próxima vez que surgir 
um problema, analise com ob-
jetividade em vez de alimentá-
-lo. Um pouco de leveza ajuda 
muito a reduzir o estresse e 
a focar os pensamentos em 
atitudes mais relaxantes.

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade e CEO 

da TriadPS, empresa multinacional 
especializada em programas e 

consultoria na área de produtividade, 
colaboração e administração do 

tempo (www.triadps.com.br) e
(www.maistempo.com.br).

Christian Barbosa (*)

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO DÁ SEGURANÇA AO 
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

da contabilidade depende de informações fornecidas pela 
administração da empresa para a qual ele presta serviços. 
Porém, por engano ou má fé, nem sempre as informações a 

da contabilidade deve resguardar-se por meio da Carta de 
Responsabilidade da Administração.

dos documentos que serviram de base para a elaboração da 
escrituração contábil. A cada encerramento do exercício contábil, 
essa carta deve ser emitida pela administração da empresa.

Em casos de fraude, a carta é o documento que comprova 

elaborou a demonstração contábil baseado em informações 
incorretas fornecidas pela administração.

A Carta de Responsabilidade da Administração foi instituída 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da 
Resolução n.º 1.457/2013. Esta resolução alterou a Resolução 
CFC n.º 987/2003, que regulamenta a obrigatoriedade do 
contrato     de prestação de serviços contábeis.

Conforme determinações do CFC, a exigência da entrega 
da carta deve constar nos contratos de prestação de serviços, 

quando os contratos antigos forem renovados.
O descumprimento desse regulamento é passível de 

punição nos termos da Resolução CFC n.º 1.370/2011 e do 

A Resolução CFC n.º 987/2003 traz em seus anexos, além 
da Carta de Responsabilidade da Administração, os modelos 
básicos de Contrato e Distrato de Prestação de Serviços 
Contábeis. Ela pode ser acessada no link Legislação Contábil, 
no portal do CRCSP – www.crcsp.org.br.

Carta de Responsabilidade da Administração”, declarou 

As micro e pequenas empresas respondem por 27% do PIB.

É a maior quantidade já registrada desde março de 2016, 
base inicial do histórico levantado.

De acordo com os economistas da Serasa, a perda do 
poder de compra do consumidor, decorrente do desemprego e 
da situação instável da economia, impactam fortemente as micro 
e pequenas empresas. As MPEs respondem por 27% do PIB. Por 
isso, o recorde de inadimplência traz preocupação para o setor. 
O caminho para os empresários que estão nessa situação passa 
pela renegociação das contas atrasadas e conseqüente reinserção 
no mercado de crédito.

Do total de 4,8 milhões de MPEs inadimplentes em agosto, 45,4% 
eram companhias comerciais, 45,3% prestadores de serviços e 
8,8% indústrias. A região Sudeste é a que concentra a maior 
porcentagem de micro e pequenas empresas inadimplentes, com 
53,6% do total. Em seguida está o Nordeste, com 16,5%; Sul, com 
15,8%; Centro-Oeste, com 8,7% e Norte, com 5,3%. Em agosto, 
entre os estados, São Paulo teve o maior número de empresas 
negativadas, com 32,4% do total. Em seguida Minas Gerais, com 
11,1%, e Rio de Janeiro em terceiro, com 8,0% (Serasa Experian).

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M) encerrou 
outubro com variação de 0,20%, 
resultado abaixo do registrado 
em setembro último (0,47%) . 
No mesmo mês de 2016, o índice 
tinha alcançado 0,16%. No acu-
mulado desde janeiro, houve 
queda de 1,91% e nos últimos 
12 meses, o índice caiu 1,41%. 
Este último é que serve de base 
de cálculo para a renovação dos 
contratos de aluguel.

O levantamento é feito pelo 
Ibre/FGV, com dados coletados 
entre os dias 21 do mês anterior 
e 20 do atual. A pesquisa mostra 
que o recuo foi infl uenciado 
pela desaceleração no setor 
atacadista. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA) pas-
sou de uma alta de 0,74% para 
0,16%. De janeiro a outubro, 
o IPA teve queda de 4,37% e 
em 12 meses, recuo de 3,86%. 
Entre os grupos que mais con-

tribuíram para a redução estão 
os produtos agropecuários, com 
queda acumulada em 12 meses 
de 16,68%.

Em outubro, o grupo maté-
rias-primas brutas foi nega-
tivo em 1,05% ante uma alta 
de 1,81%, no mês anterior. 
Tiveram destaque as com-
modities (produtos primários 
com cotação no mercado in-
ternacional) minério de ferro 
(de 7,88% para -8,28%), bo-
vinos (de 8,89% para 0,76%) 
e mandioca (de 1,97% para 
-0,53%). Já os dois compo-
nentes restantes do IGP-M 
indicaram recomposição de 
preços. O Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) passou 
de um recuo de -0,09% para 
uma alta de 0,28% e o Índice 
Nacional de Custo da Cons-
trução (INCC) teve variação 
de 0,19%, ante 0,14% no mês 
anterior (ABr).

O índice usado como base para reajustar o aluguel variou 

0,20%.

D
iv

ul
ga

çã
o

Arquivo/ABr

Aumenta o número de micro e 
pequenas empresas inadimplentes
De acordo com levantamento inédito da Serasa Experian, em agosto de 2016, 4,8 milhões de micro e 
pequenas empresas brasileiras estavam no vermelho, 13,2% a mais que o registrado no mesmo mês de 2016

Infl ação do aluguel 
acumula queda de 1,41%


