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da Universidade Paulista – UNIP. O ingresso se dá por meio de prova 
tradicional, de prova agendada, por ser portador de diploma de curso 
superior, por transferência e, ainda, com uso da nota no ENEM, que pode 
render descontos de até 100% nas mensalidades. O manual do processo 
seletivo e a taxa de inscrição são gratuitas. Além dos períodos da manhã 
e noite, a UNIP passa a oferecer o período da tarde nos campi Alphaville, 
Brasília, Campinas, Chácara Santo Antônio, Goiânia, Marquês, Paraíso-
-Vergueiro, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, Sorocaba e 
Tatuapé. Saiba mais: (www.unip.br). 

E - Captação de Recursos 
Entre os próximos dias 9 e 11, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece o Festival ABCR 2019, a maior conferência de captação de 
recursos da América Latina e uma das principais no mundo. Na pales-
tra Magna de Abertura, a senadora Mara Gabrilli assinará o projeto do 
Marco Bancário da Doação. Com isso, as doações serão reconhecidas 
como transações fi nanceiras diferentes das operações de pagamentos, 
permitindo que o setor possa construir seus próprios instrumentos 
para receber doações, sem a obrigatoriedade de usar os meios que 
foram pensados exclusivamente para as relações comerciais. Mais 
Informações: (www.festivalabcr.org.br).

F - Evento em Istambul
As empresas exportadoras de produtos do agronegócio têm até o próximo 
domingo (9), para realizar as inscrições para participar do Pavilhão Brasil 
na Feira WorldFood Istanbul 2019, que ocorrerá de 4 a 7 de setembro, 
na Turquia. De acordo com o Ministério da Agricultura, a participação no 
evento oferece amplas oportunidades de contatos comerciais, negócios 
e abertura do mercado turco e países adjacentes às empresas brasilei-
ras. Podem se inscrever empresas da indústria de alimentos e bebidas, 
comerciais exportadoras, tradings, entidades setoriais e cooperativas, 
desde que para a promoção exclusiva de produtos brasileiros. Outras 
informações (dpi@agricultura.gov.br) ou tel. (61) 3218-2425

G - Educação Executiva 
A Faculdade Fipecafi , mantida pela Fundação Instituto de Pesquisas 

A - Nossa Arte
Estão abertas as inscrições para o 8º Concurso Nossa Gente Nossa Arte, 
da Rede de Farmácias Pague Menos, que busca identifi car e premiar 
talentos de todo o Brasil que inscreverem suas obras de arte com o tema 
“Amor é o que nos une”. Interessados devem elaborar uma obra utilizando 
a linguagem da pintura,gravura ou colagem, seguindo as especifi cações 
e formatos de arquivo informados no regulamento do concurso. Os oito 
quadros mais bem avaliados serão reproduzidos na frota delivery da rede, 
que conta com lojas em todos os estados. Inscrições e mais informações 
em: (www.paguemenos.com.br/nossagentenossaarte).

B - Virada Sustentável 
Últimos dias para inscrições na 9ª edição da Virada Sustentável, que acontece 
entre os dias 22 e 25 de agosto, em diferentes locais da Grande São Paulo. 
Em formato de edital, as inscrições estão abertas para artistas e grupos de 
diferentes modalidades (teatro, cinema, música, fotografi a, artes plásticas, etc), 
organizações da sociedade civil, coletivos e movimentos sociais, entidades e 
escolas, cujos projetos tenham como conteúdo principal temas relacionados à 
sustentabilidade, tais como, consumo consciente, água, mudanças climáticas, 
mobilidade urbana, cidadania e inclusão social, entre outros. Cadastro de 
projetos deve ser feitos no site (www.viradasustentavel.org.br).

C - Bares e Bebidas 
Consagrado internacionalmente na indústria de bares e destilados, o 
BCB São Paulo reúne empresários, bartenders, proprietários de bares e 
produtores do segmento de destilados premium, e estará pela primeira 
vez no Brasil nos próximos dias 17 e 18, no espaço Expo Barra Funda.  
Vai conectar os talentos por trás dos segmentos de gim, cachaça, vodka, 
whisky, bitter, tônica, vermute, bourbon,xarope, entre outros. A ideia é 
ampliar o conhecimento sobre as novas marcas, lançamentos e possibi-
lidades de misturas para coquetéis e degustações. Outras informações 
em: (www.barconventsaopaulo.com.br).

D - Processo Seletivo 
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do 2º semestre  

Contábeis, Atuariais e Financeiras, está com as inscrições abertas para 
o Programa de 'Educação Executiva' presencial que trata de temas 
específi cos da área de negócios, com o objetivo de auxiliar os execu-
tivos de diversas áreas nas tomadas de decisão. Estão disponíveis os 
cursos de Análise das Demonstrações Contábeis, Hedge Accounting, 
Gestão de Impostos e Análise de Custos e Formação de Preços. As 
aulas acontecerão na sede da Instituição (Rua Maestro Cardim, 1.170) 
e as inscrições poderão ser feitas por meio do site (http://www.fi pecafi .
org/Principal/Edux).

H - Conbrasul Ovos
Entre os próximos dias 16 e 19, em Gramado, acontece a 2ª Conferência 
Brasil Sul da Indústria e Produção de Ovos. O evento reúne dirigentes 
e empresários da produção de ovos, que representam algo em torno de 
80% da produção brasileira. Nesse contexto, é importante pontuar que 
se trata de uma cadeia altamente tecnifi cada e de alta qualidade, em 
que as mais de 130 milhões de aves poedeiras das granjas brasileiras 
seguem rigorosos padrões de nutrição, sanidade e manejo para garantir 
um alimento seguro, livre de contaminantes microbiológicos (bactérias) 
ou mesmo resíduos indesejáveis, como medicamentos. Saiba mais em: 
(www.conbrasul.ovosrs.com.br).  

I - Energia & Infraestrutura
O Grupo de Líderes Empresariais realiza o 7º Fórum LIDE de 
Energia & Infraestrutura, no próximo dia 14, das 8h às 12h30, no 
Hotel Palácio Tangará. O tema principal será “Segurança Jurídica 
e Regulação da Infraestrutura – Evolução Institucional”. O evento 
recebe o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o 
diretor-geral da ANP, Décio Oddone, e o vice-governador do Estado, 
Rodrigo Garcia, além de líderes empresariais, autoridades públicas 
e especialistas do setor para debater questões, diretrizes e solu-
ções para as áreas de infraestrutura no Brasil. Outras informações: 
(https://www.lideglobal.com/).

J - Panifi cação e Confeitaria
Entre os dias 23 e 25 de julho, no Centro de Convenções do Expo Cen-
ter Norte, acontece a FIPAN 2019 – Feira internacional de Panifi cação, 
Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos. Voltada a empresários 
de todos os setores, estudantes e pós-graduandos de Economia e Tec-
nologia, traz a Quarta Revolução Industrial com palestrantes de renome 
internacional para apresentar e debater os rumos e os impactos dela 
no Brasil. Os modelos clássicos de produção não funcionam mais. As 
empresas precisam se adaptar à nova realidade se quiserem continuar 
relevantes em seu mercado (http://www.mbxeventos.com/AOLFipan-
Congresso/Login.aspx?id=5).
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A transparência total de 

dados é determinante 

para que todo o processo 

tenha credibilidade

O arrojado plano de priva-
tizações, parcerias pú-
blico-privadas (PPPs) 

e concessões sinalizado pelo 
ministério da Economia, consi-
derado um dos pilares da polí-
tica de ajuste fi scal, precisa ser 
executado com muita precisão 
e planejamento, para que seus 
resultados sejam realmente 
expressivos no âmbito da meta 
de gerar recursos e reduzir 
despesas. 

Nessa seara, a contabilidade 
é um dos fatores decisivos para 
o sucesso da iniciativa, pois é 
um instrumento fundamental 
para o diagnóstico claro e de-
talhado da situação fi nanceira 
de empresas e dos serviços 
que poderão ser transferidos 
à iniciativa privada, inclusive 
auxiliando a determinação de 
valores de referência para as 
transações e esclarecendo aos 
investidores sobre aquilo que 
estão comprando/investindo. 

Ou seja, a transparência total 
de dados é determinante para 
que todo o processo tenha cre-
dibilidade e desperte o interes-
se e a confi ança de investidores 
nacionais e estrangeiros. Nesse 
sentido, uma primeira refl exão 
pertinente é sobre o sistema 
de contabilidade pública no 
Brasil, que, na grande parte 
dos entes públicos da união, 
estados e municípios, está 
baseado no sistema de Balanço 
Orçamentário, que é quando 
as receitas são adequadas 
aos gastos, constituído basi-
camente pelo orçamento de 
arrecadações e gastos do ano, 

Balanço este que não incor-
pora as mesmas premissas do 
modelo de relatório baseado 
nos padrões de demonstra-
ções contábeis internacionais. 
O ideal seria que as contas 
públicas adotassem o sistema 
de Balanço Patrimonial, que 
tem por fi nalidade apresentar 
a posição contábil de uma 
entidade em determinada 
data. O Balanço Patrimonial 
apresenta os ativos (bens e di-
reitos), passivos (obrigações) 
e o patrimônio líquido, que é o 
resultante da diferença entre 

o total de ativos e o total de 
passivos, exatamente como 
as empresas privadas fazem.

Nesse cenário, torna-se 
ainda mais importante a con-
vergência do Brasil às Normas 
Internacionais de Contabili-
dade Aplicadas ao Setor Pú-
blico / International Public 
Sector  Accounting Standards
(IPSAS), cuja agenda teve 
início em 2015 com conclusão 
prevista para 2024, conforme a 
Portaria 548/2015, da Secreta-
ria do Tesouro Nacional. 

É animador saber que esse 
cronograma está sendo cum-
prido, pois se trata de um passo 
signifi cativo para o aprimora-
mento da contabilidade pú-
blica, que assume estratégico 
papel no contexto nacional. 
Até o momento, segundo o 
Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC), responsável em 
parceria com a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) pelo 
processo de adoção, foram im-
plementadas 22 das 35 normas. 

Este ano, devem ser imple-
mentadas mais cinco e em 
2020, outras cinco. 

Algumas estão passando por 
revisão, mas isso não deve com-
prometer os prazos. As IPSAS 
proporcionarão ao Governo 
Federal, estados, municípios, 
organismos da administração 
direta e da indireta, cidadãos 
e investidores, uma visão mais 
objetiva e real da situação 
econômico-fi nanceira de todo 
o setor público, bem como do 
patrimônio brasileiro. 

Com esta mudança haverá 
um avanço bastante expressivo 
na transparência das contas 
públicas. 

A paulatina adoção das IPSAS 
conduzirá à modernização e 
ao necessário alinhamento 
do modelo de contabilidade 
pública do Brasil ao das mais 
expressivas democracias. 
Essa convergência trata-se 
de um suporte decisivo para 
que as PPPs, as concessões e 
privatizações contribuam de 
modo signifi cativo para a uma 
redução do défi cit fi scal, que é 
uma das causas da grande crise 
que vivemos e do baixo cres-
cimento de nossa economia.

(*) - É presidente do Ibracon 
– Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil.

Francisco Sant'Anna (*)

Em visita ofi cial a Londres, 
o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, disse 
estar disposto a fechar um 
acordo comercial “substan-
cial” e “justo” com o Reino 
Unido após o Brexit. “Acho 
que teremos um acordo co-
mercial muito substancial, 
será um acordo muito justo 
e acho que é algo que ambos 
queremos fazer”, afi rmou o re-
publicano à primeira-ministra 
Theresa May. 

“Nós [os EUA] somos o 
seu maior parceiro. Acho 
que há uma grande opor-
tunidade para ampliar isso, 
especialmente agora”, res-
saltou Trump. May, por sua 
vez, concordou com Trump. 
Segundo ela, “podemos fazer 
ainda maior [o acordo comer-
cial]”, com “uma cooperação 
econômica mais ampla”, de 
maneira bilateral. O presiden-
te dos EUA é um entusiasta da 
saída do Reino Unido da União 
Europeia e já até chegou a 
sugerir a May que não negocie 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,

e a primeira-ministra Theresa May.

O crescimento veio depois 
de uma queda de 1,4% 
na passagem de feverei-

ro para março. Os dados são da 
Pesquisa Industrial Mensal, do 
IBGE, divulgada ontem (4). Em 
abril, no entanto, houve quedas 
nos outros quatro tipos de com-
paração: -3,9% na comparação 
com abril de 2018, -0,1% na 
média móvel trimestral, -2,7% 
no acumulado do ano e de -1,1% 
no acumulado de 12 meses.

Na passagem de março para 
abril, houve alta em três das 
quatro grandes categorias 
econômicas, com destaque para 
os bens de consumo duráveis 
(3,4%). Também tiveram cres-
cimento os bens de capital, isto 
é, as máquinas e equipamentos 
(2,9%), e os bens de consumo 
semi e não duráveis (2,6%). 
Por outro lado, os bens inter-
mediários, isto é, os insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo, caíram 1,4% 
de março para abril.

Entre as 26 atividades indus-
triais pesquisadas, 20 tiveram 

Entre as 26 atividades pesquisadas, 20 tiveram alta.

Dia dos Namorados 
movimentará
R$ 2,3 bilhões
no e-commerce

O amor está no ar – e no bolso dos 
casais brasileiros. De acordo com 
estimativas do Compre&Confi e, 
empresa referência em inteligên-
cia de mercado, os apaixonados 
devem aumentar a procura por 
presentes no e-commerce este 
ano: ao todo, as compras online 
para o Dia dos Namorados devem 
movimentar R$ 2,3 bilhões este 
ano, aumento nominal de 8% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado.

“A expectativa para o comércio 
eletrônico continua positiva. A 
possibilidade de economizar no 
dia dos namorados impulsionará 
um forte crescimento nas vendas 
deste ano, apesar da queda do 
valor médio gasto nos presentes 
mostrar certa cautela do consu-
midor neste momento de recu-
peração da economia”, afi rma 
André Dias, diretor executivo do 
Compre&Confi e.

A projeção, que considera o 
período de 28/05 a 11/06, aponta 
que o incremento está relacionado 
ao volume de pedidos no período. 
A empresa acredita que, ao todo, 
devem ser realizados 6 milhões de 
compras online – aumento de 17% 
em relação ao ano anterior. Apesar 
de comprarem mais, os brasileiros 
devem ter um tíquete médio menor 
do que o do ano passado. As com-
pras devem ser de, em média, R$ 
389,17 – valor 7,5% menor do que 
o registrado no mesmo período de 
2018 (AI/Compre&Confi e).
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Produção industrial cresce 
0,3% de março para abril

A produção industrial brasileira teve alta de 0,3% na passagem de março para abril

alta na produção, com destaque 
para veículos automotores, 
reboques e carrocerias (7,1%), 
máquinas e equipamentos 
(8,3%), outros produtos quí-

micos (5,2%) e produtos 
alimentícios (1,5%), todos re-
vertendo as quedas registradas 
em março. Das seis atividades 
em queda, o destaque foi para 

as indústrias extrativas, que 
recuaram 9,7%, registrando o 
quarto resultado negativo do 
setor e acumulando perda de 
25,7% no período (ABr).

Trump: acordo comercial 
com Reino Unido após Brexit

nenhum acordo com Bruxelas. 
Ele está em seu segundo dia 

de visita ofi cial ao país. Pelas 
ruas de Londres, porém, a pre-
sença de Trump gera protestos 
e grandes manifestações. Um 
balão infl ável gigante do presi-
dente norte-americano é carre-
gado pelos críticos. A visita do 

republicano também desagra-
dou a líderes políticos de alto 
escalão, como o prefeito de 
Londres, Sadiq Khan. “Trump 
é garoto propaganda para a 
extrema-direita do mundo 
todo”, criticou Khan, referin-
do-se às políticas imigratórias 
do presidente (ANSA).


