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Brasil reforça compromisso com padrões internacionais de 
contabilidade 

Normas emitidas pelo IASB garantem qualidade e comparabilidade 

O processo sistemático de padronização internacional 

teve início nos Estados Unidos, durante a segunda guerra 

mundial, quando foi necessário otimizar a produção de 

armas para o conflito. Depois da guerra, 25 países se 

reuniram e decidiram criar uma organização para facilitar 

a coordenação internacional e unificação de padrões 

industriais, a ISO.   

Com mercados cada vez mais globalizados, passou a ser 
fundamental o estabelecimento de padrões 

internacionais para disseminação de tecnologias e conhecimentos. É o caso dos padrões utilizados na área 
da saúde para detecção e tratamento de doenças, onde os referenciais internacionais provêm, em grande 
parte, da Organização Mundial da Saúde. 

Outro exemplo da qualidade que se obtém com a padronização internacional, ficou explicitado nas 
manifestações às vésperas da Copa do Mundo, em 2013, em que os participantes exigiam, no Brasil, a 
construção de hospitais e escolas no Padrão FIFA, ou seja, com a mesma qualidade imposta pela 
federação  para os Estádios de Futebol do país sede.   

Na contabilidade não é diferente. A adoção de padrões internacionais está relacionada ao crescimento da 
economia brasileira e da sua participação como um importante player no contexto internacional. “As 
empresas brasileiras que atuam no exterior precisam ter um balanço que seja reconhecido pelos parceiros 
internacionais e a padronização é a alternativa”, afirma o professor emérito da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade Federal de São Paulo, Eliseu Martins. 

Ao padronizar a contabilidade em níveis globais, as empresas e o governo brasileiro podem ter seus 
balanços comparados com os de outras empresas e países. “Imagine que uma empresa brasileira vá tomar 
empréstimo em outro País. Um dos itens avaliados na hora de conceder o empréstimo é a avaliação 
patrimonial da companhia. Se a instituição financeira não reconhece bem estes dados, porque foram feitos 
em padrões diferentes do adotado naquele país, ela avaliará este empréstimo como de maior risco e, 
consequentemente, custo maior”, explica Martins. 

Para o professor, a padronização é uma medida de racionalização. “Se uma empresa brasileira atua em 
diversos países e não houver um padrão contábil, ela terá de fazer uma contabilidade para cada país de 
atuação. O Custo disto é muito alto. A adoção de normas internacionais de contabilidade é uma decisão de 
mercado”, defende. 

Para a área privada, as normas internacionais de contabilidade, as IFRSs, são emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (Iasb), com sede em Londres. As normas são elaboradas de acordo com a 
agenda apresentada pelo Board que prevê atualização a cada cinco anos. Projetos de pesquisa são criados 
para avaliar possíveis problemas contábeis e desenvolver soluções e, a partir daí, decide-se se é necessário 
criar uma nova norma. Com base na pesquisa, propostas são apresentadas e colocadas em consultas 
públicas. Os retornos são analisados pelo Board e, então uma norma é finalizada ou alterada. 

O Brasil possui um representante no Board do Iasb, o contador Amaro Gomes, e participa efetivamente do 
processo de criação de normas. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), órgão responsável pela 
normatização e regulamentação contábil no País, foi o principal incentivador da criação do Grupo 
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financeira (Glenif), que reúne 18 países da região 
para apresentar ao Iasb posições unificadas sobre normas que estão em audiência e problemas específicos 
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da adoção das IFRS na região. “É um fórum qualificado que opina ativamente no processo de formação das 
normas internacionais de contabilidade”, afirma o vice-presidente técnico do CFC, Zulmir Breda. 

Depois de emitida, a norma internacional precisa ser recepcionada pelos países que optaram pela adoção. 
No Brasil, o órgão responsável por essa recepção é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Criado 
pelo CFC, em 2005, o Comitê é formado pela Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), 
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec Nacional), 
Bovespa, CFC, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi) e Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil (Ibracon).   

Os órgãos reguladores são encarregados de realizar a convergência com apoio do CPC. O Comitê realiza a 
tradução para o português e emite pronunciamentos em relação a cada norma internacional editada pelo 
IASB. 

Esses pronunciamentos passam por audiências públicas antes de se converterem em normas emitidas pelos 
reguladores, como o CFC e a CVM. “Há uma preocupação extrema com o texto de cada norma emitida, de 
forma que a convergência não desvirtue o sentido da norma internacional. Mas, busca-se também adequar 
a terminologia para facilitar a interpretação pelos usuários das normas aqui no Brasil. Temos, também, que 
ser sensíveis com as realidades do mercado do nosso país, pois um dos objetivos da conversão é a melhoria 
do ambiente de negócios no país”, afirma Breda. 

Fonte: RP1 comunicações. 

 

O que é Just in Time? 
 

Modelo de gestão adotado pelo Japão faz sucesso em todo o mundo. Entenda como o 

Just in Time funciona 

O Just-in-time é uma proposta de reorganização do ambiente produtivo assentada no entendimento de que 
a eliminação de desperdícios visa o melhoramento contínuo dos processos de produção, é a base para a 
melhoria da posição competitiva de uma empresa, em particular no que se referem os fatores com a 
velocidade, a qualidade e o preço dos produtos.  

O "JIT" é as iniciais de Just-In-Time/Total Quality Control, um método para gestão da produção. Como se 
pode perceber pela designação o controla da produção é feito enquanto o bem é produzido, e não no fim. 
Inclusivamente, o controlo é feito pelos próprios operários, como veremos mais adiante.  

  Como se sabe o Japão é pequeno, muito populado e pobre em recursos. É por isso que o princípio base 
do JIT é evitar enormes armazéns de stocks e de peças defeituosas, poupando espaço e, ao mesmo tempo, 
todo um conjunto de recursos que têm que ser disponibilizados para manter esses armazén. 

Como surgiu? 

O Just in Time surgiu no Japão, no princípio dos anos 50, sendo o seu desenvolvimento creditado à Toyota 
Motor Company, a qual procurava um sistema de gestão que pudesse coordenar a produção com a procura 
específica de diferentes modelos de veículos com o mínimo atraso. Quando a Toyota decidiu entrar em pleno 
fabrico de carros, depois da Segunda Guerra Mundial, com pouca variedade de modelos de veículos, era 
necessária bastante flexibilidade para fabricar pequenos lotes com níveis de qualidade comparáveis aos 
conseguidos pelos fabricantes norte-americanos. Esta filosofia de produzir apenas o que o mercado 
solicitava passou a ser adaptada pelos restantes fabricantes japoneses e, a partir dos anos 70, os veículos 
por eles produzidos assumiram uma posição bastante competitiva.  
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  Desta forma, o Just in Time tornou-se muito mais que uma técnica de gestão da produção, sendo 
considerado como uma completa filosofia a qual inclui aspectos de gestão de materiais, gestão da qualidade, 
organização física dos meios produtivos, engenharia de produto, organização do trabalho e gestão de 
recursos humanos. O sistema característico do Just in Time de "puxar" a produção a partir da procura, 
produzindo em cada momento somente os produtos necessários, nas quantidades necessárias e no 
momento necessário, ficou conhecido como o método Kanban. Este nome é dado aos "cartões" utilizados 
para autorizar a produção e a movimentação de materiais, ao longo do processo produtivo.  

   Embora se pense que o sucesso do sistema de gestão Just in Time seja intrínseco às características 
culturais do povo japonês, cada vez mais empresas americanas e europeias se têm convencido que esta 
filosofia é composta de práticas que podem ser aplicadas em qualquer parte do mundo. 

Para a filosofia Just in Time, em cada etapa do processo produzem-se somente os produtos necessários 
para a fase posterior, na quantidade e no momento exato.  

          Isto não significa transferir os stocks do consumidor para o fornecedor ou do posto de trabalho a 
jusante para o posto de trabalho a montante. A sua meta final é a eliminação total dos stocks, ao mesmo 
tempo em que se atinge um nível de qualidade superior.  

          Tradicionalmente os stocks são considerados úteis por protegerem o sistema produtivo de 
perturbações que podem ocasionar a interrupção dos fluxos de produção (rupturas de produtos). Se o 
conceito Just in Time for aplicado em todas as etapas do processo produtivo, não deverão existir stocks nem 
espaços de armazenagem, eliminando-se os custos de armazenamento e inventário. Serão de esperar, 
também, ganhos de produtividade, aumento da qualidade e maior capacidade de adaptação a novas 
condições.  

O que é JIT? 

          Apesar de, segundo o JIT, se produzir uma pequena gama de produtos o crescimento alimenta a 
variedade. Uma empresa enriquece a produzir um determinado produto, mas depois pode montar outra 
fábrica e produzir outro produto. E então o sistema de lotes perde a vantagem da variedade.  

           O conceito do JIT é bastante simples: produzir e entregar os produtos mesmo a tempo (just in time) 
de serem vendidos. Peças mesmo a tempo de serem montadas e materiais mesmo a tempo de serem 
transformados em peças. A ideia dos japoneses é produzir pequenas quantidades para corresponder à 
procura, enquanto que os ocidentais produzem grandes quantidades de produtos vários para o caso de virem 
a ser necessários.  

          Um dos grandes problemas em gerir uma produção está em encontrar o equilíbrio entre os custos de 
transporte de grandes quantidades de material e os custos de preparação das máquinas. Custos de 
transporte estes, que englobam o custo de armazenamento e de manutenção desse material. A contabilidade 
quer baixar os custos de transporte transportando menos quantidades mais vezes, e a produção querem 
baixar os custos de preparação e evitar paragens na produção produzindo durante muito tempo sem parar. 
Existe um ponto economicamente carreto, sem ser demasiado alto para os custos de transporte e nem 
demasiado baixo para que a produção não tenha que parar muitas vezes. Este é designado por "quantidade 
econômica a encomendar" (Economic Order Quantity - EOQ).  

          Uma das maneiras de se reduzir o EOQ é baixar os tempos de preparação das máquinas, transformá-
las, ou mesmo produzir as suas próprias máquinas.  

          Pode parecer estranho, mas vejamos um exemplo: em 1971 a Toyota iniciou uma cruzada para baixar 
os tempos de preparação. Nessa altura demorava 1 hora para preparar uma prensa de 800 toneladas que 
era usada para moldar capôs e pára-choques. Após 5 anos de trabalho intensivo, esse tempo foi reduzido 
para 12 minutos, enquanto que na mesma altura um concorrente americano necessitava de 6 horas para o 
mesmo trabalho. No entanto, a Toyota não parou por aqui! Eles queriam atingir um tempo mais baixo, menos 
do que 10 minutos, e conseguiram atingir tempos de menos de 1 minuto! Será possível? Conseguir preparar 
máquinas gigantes em menos de 10 minutos, em segundos? Tanto é que a Toyota o fez, e hoje em dia 
outros o fazem. No caso das prensas de 800 toneladas tratou-se "somente" de alterar a máquina de forma 
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a que uma peça feita deslizasse por um dos lados, ao mesmo tempo em que do outro lado entrava a nova 
chapa a ser moldada.  

          No Japão até os pequenos fabricantes chegam a produzir as suas próprias máquinas. No entanto, no 
ocidente isso não acontece assim, é sabido que não se deve mexer nas máquinas, principalmente porque 
estas são produzidas por grandes companhias com provas dadas de qualidade. Mas essas máquinas têm 
normalmente um caráter genérico e, assim, os tempos de preparação são considerados um dado adquirido 
e não há nada a fazer em relação a isso.  

Quais os objetivos 

          Just in Time - JIT consiste em entrega de produtos e serviços, na hora certa para o uso imediato, tendo 
como objetivo principal a busca contínua pela melhoria do processo produtivo, que é obtida e desenvolvida 
através da redução dos estoques. Este sistema permite a continuidade do processo, mesmo quando há 
problemas nos estágios anteriores a sua produção final.  

          Just in Time, que significa “no tempo justo”, exige do administrador o abastecimento ou 
desabastecimento da produção no tempo certo, no lugar certo e na quantidade certa, visando capacitar à 
empresa a produzir somente o necessário ao atendimento da demanda, com qualidade assegurada. 

         O objetivo do JIT é promover a otimização de todo o sistema de manufatura, desenvolvendo políticas, 
procedimentos e atitudes requeridos para ser um fabricante responsável e competitivo. Para que isso ocorra 
da melhor forma possível, é necessário atingir algumas metas, tais como: projetar a otimização dos 
processos, interagirem bem com o cliente, obter relações de confiabilidade com fornecedores e clientes, 
adotar compromisso de melhoria contínua. Estas metas que juntas resultarão no objetivo final.  

         O Just in Time tem também como objetivo principal a busca contínua pela melhoria do processo 
produtivo, que é alcançada e trabalhada através da redução dos estoques. Estes permitem a continuidade 
do processo produtivo mesmo quando há problemas nos estágios de produção. Ao se reduzir o estoque, os 
problemas que antes não afetavam a produção, torna-se agora visíveis, podendo, assim serem eliminados, 
permitindo um fluxo mais suave da produção.  

ASPECTOS DE DIFERENCIAÇÃO COM A ABORDAGEM TRADICIONAL DA ADMINISTRAÇÃO 

          A implementação do sistema JIT requer um enfoque sistêmico, no qual uma série de aspectos da 
empresa tem que ser modificada. Não é apenas uma questão da aplicação de uma técnica específica, mas, 
antes de mais nada, mudanças em vários campos, alguns dos quais são pré-requisitos para implantação da 
filosofia JIT. Entre estes aspectos podemos citar.  

         Comprometimento da alta administração: o sucesso da implantação do JIT não pode ser obtido sem 
nenhuma implantação clara da crença da alta administração n o sistema JIT. Mudanças de atitude em toda 
a empresa são necessárias para integração das diversas áreas, desenvolvendo uma mentalidade global 
voltada para a resolução de problemas. Programas de treinamento neste sentido devem ser suportados pela 
alta administração. Os procedimentos para autorização de investimentos de capital para aprimoramento dos 
processos devem ser claramente estabelecidos e simplificados.  

        Medidas de avaliação de desempenho: a forma de avaliar o desempenho dos diversos setores deve 
ser modificada para ser clara, objetiva e voltada a incentivar o comportamento de todos os funcionários de 
forma coerente com os critérios competitivos da empresa e com os princípios da filosofia JIT. Em particular, 
medidas de desempenho exclusivamente relacionadas a taxas de utilização de equipamentos e volume de 
produção são contra-recomendadas.  

         Estrutura organizacional: a estrutura organizacional de ser modificada para reduzir a quantidade de 
departamentos especialistas de apoio, os quais costumam ser responsáveis por aspectos que, segundo a 
filosofia JIT, passam a ser de responsabilidade da própria produção. Entre eles, a qualidade, a manutenção 
(ao menos parte da manutenção preventiva), o balanceamento das linhas e o aprimoramento dos processos.  
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        Organização do trabalho: a organização do trabalho deve favorecer e enfatizar a flexibilidade dos 
trabalhadores, a comunicação fácil entre os setores produtivos e o trabalho em equipe.  

       Conhecimento dos processos: a compilação de fluxogramas de materiais e de informação para todas as 
atividades, seja na área de manufatura, seja de projeto, seja de escritório, seguido da eliminação metódica 
das atividades que geram desperdícios ou apenas não agregam valor, é pré-requisito importante. Em 
particular, a aplicação desses procedimentos nos processos de preparação de equipamentos é um pré-
requisito fundamental. Ênfase nos fluxos: tanto na administração de escritórios como de manufatura deve 
ser criada estruturas celulares, baseadas nos fluxos naturais de materiais e/ ou informações. Estas estruturas 
devem facilitar os seguintes aspectos:  

         Estabelecimento de sistemas simples de controle da produção, baseados no relacionamento cliente-
fornecedor entre as células; alocação da responsabilidade pela célula é uma equipe.  

          Implementação passo a passo a passo do sistema Kanban, célula a célula, com estoques de 
segurança temporários, eliminando-os gradativamente, assim como o sistema tradicional de controle;  

         Definição clara da responsabilidade pela qualidade de cada célula, fornecendo técnicas de medida e 
avaliação e qualidade;  

          Criação de uma estrutura organizacional leve, com a passagem de funções da mão-de-obra indireta 
para a mão-de-obra direta;  

          Estabelecimento de medidas de avaliação de desempenho das células coerentes com a filosofia IT 
como: taxas diárias de rotação de estoques, lead time representativo da célula, percentual diário de 
atendimento do programa de produção, atingindo as metas diárias de qualidade em peças defeituosas por 
milhão, entre outras.  

Características do Just in Time 

          Um sistema de produção que adapta a filosofia Just in Time deve ter determinadas características, as 
quais formam aspectos coerentes com os princípios do Just in Time. Entre várias características realçamos 
as seguintes:  

         >> O sistema Just in Time não se adapta perfeitamente à produção de muitos produtos diferentes, pois, 
em geral, isto requer extrema flexibilidade do sistema produtivo, em dimensões que não são possíveis de 
obter com a filosofia Just in Time,  

          >> O layout do processo de produção deve ser celular, dividindo-se os componentes produzidos em 
famílias com determinada gama de operações de produção, montando-se, desta forma, pequenas linhas de 
produção (células) de modo a tornar o processo mais eficiente, reduzindo-se a movimentação e o tempo 
consumido com a preparação das máquinas e equipamentos,  

          >> A gestão da linha de produção coloca ênfase na autonomia dos encarregados e no balanceamento 
da linha, na não aceitação de erros, paralisando-se a linha, se for necessário, até que os erros sejam 
eliminados. 

         >> A produção deve basear-se em grupos de trabalho, onde trabalhadores multifuncionais iniciam e 
terminam um ou mais tipos de produtos, que serão utilizados pelo grupo seguinte; para que o sistema 
funcione é indispensável que todos os produtos que fluem de um grupo para o outro sejam perfeitos e os 
erros sejam imediatamente segregados (os erros são facilmente detectados quando se trabalha com 
pequenas quantidades),  

         >> A responsabilidade pela qualidade é transferida para a produção e é dada ênfase ao controle da 
qualidade na fonte, adaptando os princípios de controle da qualidade total (a redução de stock e a resolução 
de problemas de qualidade formam um ciclo positivo de melhoria contínua); assim, a responsabilidade pela 
qualidade está na fonte de produção,  

          >> É dada muito ênfase na redução dos tempos do processo, como forma de conseguir flexibilidade, 
visto que os tempos consumidos com atividades que não acrescentam valor ao produto devem ser 
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eliminados, enquanto os tempos consumidos com atividades que geram valor ao produto devem ser 
utilizados de forma a maximizar a qualidade dos produtos produzidos,  

         >> O fornecimento de materiais no sistema Just in Time deve ser uma extensão dos princípios 
aplicados dentro da fábrica, tendo por objetivos o fornecimento de lotes de pequenas dimensões, 
recebimentos frequentes e confiáveis, lead times curtos e altos níveis de qualidade.  

         O planejamento da produção do sistema Just in Time deve garantir uma carga de trabalho diária 
estável, que possibilite o estabelecimento de um fluxo contínuo dos materiais. O sistema de programação e 
controle de produção está baseado no uso de "cartões" (denominado método Kanban) para a transmissão 
de informações entre os diversos centros produtivos. 

O Just in Time possui também algumas características de caráter social relacionadas com a 
valorização do fator humano. Os grandes responsáveis pelo êxito ou pelo fracasso da implementação de um 
sistema Just in Time são, em última análise, os responsáveis departamentais e setoriais. A eles cabe a 
missão de reduzir distâncias hierárquicas e criar um clima de participação efetiva de todos, assegurando o 
cumprimento dos objetivos em causa sem o interesse das pessoas, nenhum sistema, seja ele qual for, 
funciona.  

Vantagens do Just in Time 

          As vantagens do sistema de gestão Just in Time podem ser mostradas através da análise da sua 
contribuição nos principais critérios competitivos.  

          Custos: dados os custos dos equipamentos, materiais e mão-de-obra, o Just in Time procura que eles 
sejam reduzidos ao essencialmente necessário. As características do sistema Just in Time, o planejamento 
e a responsabilidade dos encarregados da produção pela melhoria do processo produtivo favorecem a 
redução dos desperdícios. Existe também uma redução significativa dos tempos de preparação (setup), além 
da redução dos tempos de movimentação.  

          Qualidade: o Just in Time evita que os defeitos fluam ao longo do processo produtivo. O único nível 
aceitável de defeitos é zero, motivando a procura das causas dos problemas e das soluções que eliminem 
essas mesmas causas. Os colaboradores são treinados em todas as tarefas que executem, incluindo a 
verificação da qualidade (sabem, portanto, o que é um produto com qualidade e como produzi-lo). Também, 
se um lote inteiro for produzido com peças defeituosas, o tamanho reduzido dos lotes minimizará os produtos 
afetados.  

          Flexibilidade: o sistema Just in Time aumenta a flexibilidade de resposta do sistema pela redução dos 
tempos envolvidos no processo e a flexibilidade dos trabalhadores contribui para que o sistema produtivo 
seja mais flexível em relação às variações dos produtos. Através da manutenção de níveis de stocks muito 
baixos (ou nulos), um modelo de produto pode ser mudado sem que se originem muitos componentes 
obsoletos.  

          As regras do Kanban e o princípio da visibilidade permitem identificar rapidamente os problemas que 
poderiam comprometer a fiabilidade, permitindo a sua imediata resolução. Também, o baixo nível de stocks 
e a redução dos tempos permitem que o ciclo de produção seja curto e o fluxo veloz. 
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O que é a Taxa Selic? 
 

A Selic é a taxa básica de juros da economia no Brasil, utilizada no mercado interbancário para financiamento 
de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos federais. A sigla SELIC é a abreviação 
de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. 

Essa sigla nada mais é que um sistema computadorizado utilizado pelo governo, a cargo do Banco Central 
do Brasil, para que haja controle na emissão, compra e venda de títulos. 

A Taxa Selic é obtida pelo cálculo da taxa média ponderada dos juros praticados pelas instituições 
financeiras. A seguir você descobrirá como até mesmo o seu emprego pode sofrer influência com a 
movimentação desta taxa. 

Qual é a Taxa Selic hoje? 

A SELIC hoje, em janeiro de 2017, é de 13% ao ano, mas assim como descrevi ao longo do artigo, ela 
sempre sofrerá variações. Para verificar a modificação desse valor, você pode acessar o site do Banco 
Central. 

 

Veja agora o histórico mensal: 

Taxa Selic hoje (%) 

 Mês/Ano 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

 Janeiro 1,09 1,06 0,94 0,85 0,60 0,89 0,86 0,66 1,05 0,93 1,08 1,43 

 Fevereiro 0,87 1,00 0,82 0,79 0,49 0,75 0,84 0,59 0,86 0,80 0,87 1,15 

 Março 1,05 1,16 1,04 0,77 0,55 0,82 0,92 0,76 0,97 0,84 1,05 1,42 

  Abril - 1,06 0,95 0,82 0,61 0,71 0,84 0,67 0,84 0,90 0,94 1,08 

 Maio - 1,11 0,99 0,87 0,60 0,74 0,99 0,75 0,77 0,88 1,03 1,28 

 Junho - 1,16 1,07 0,82 0,61 0,64 0,96 0,79 0,76 0,96 0,91 1,18 

 Julho - 1,11 1,18 0,95 0,72 0,68 0,97 0,86 0,79 1,07 0,97 1,17 

 Agosto - 1,22 1,11 0,87 0,71 0,69 1,07 0,89 0,69 1,02 0,99 1,26 

 Setembro - 1,11 1,11 0,91 0,71 0,54 0,94 0,85 0,69 1,10 0,80 1,06 

 Outubro - 1,05 1,11 0,95 0,81 0,61 0,88 0,81 0,69 1,18 0,93 1,09 

 Novembro - 1,04 1,06 0,84 0,72 0,55 0,86 0,81 0,66 1,02 0,84 1,02 

 Dezembro - 1,12 1,16 0,96 0,79 0,55 0,91 0,93 0,73 1,12 0,84 0,99 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/paginas/default.aspx
http://www.bcb.gov.br/pt-br/paginas/default.aspx
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Acompanhar a evolução desta taxa pode fazer grande diferença em seus investimentos. Mais do que optar 

pela melhor rentabilidade, é importante entender quais investimentos podem te fazer ganhar naquele exato 

cenário. 

Como funciona a Taxa Selic? 

Tudo começa com uma necessidade do governo em ter dinheiro para pagar suas próprias dívidas e fazer 
investimentos. 

Ou seja, para construir estradas, hospitais, escolas, investir na segurança e na saúde da população, o 
governo irá precisar de impostos. Apesar do principal meio de arrecadação ser este, existe outra maneira de 
arrecadar dinheiro, que é através do Tesouro Nacional. 

Para isso a secretaria do tesouro emite Títulos Públicos com essa mesma função: conseguir recursos para 
o governo. Além disso, captar dinheiro permite que o governo antecipe a receita de impostos. 

“É como se o governo antecipasse o valor que vai lhe cobrar no ajuste do IRPF em abril do ano 

que vem, por exemplo. ” 

 
A grande maioria desses títulos do tesouro é comprada por grandes bancos. Por lei todo banco é obrigado 
a depositar uma porcentagem de seus depósitos em uma conta no Banco Central. Esta medida é necessária 
para controlar o excesso de dinheiro em circulação na economia e evitar um aumento descontrolado da 
inflação. 

Devido as milhões de operações bancárias realizadas diariamente, é comum os bancos chegarem ao final 
do dia com a porcentagem maior ou menor do que deveriam ter na conta do Banco Central. Como os bancos 
são obrigados a respeitá-la, eles se vêem obrigados a pegar empréstimos com outros bancos para 
cumprirem a lei. 

 

| A Taxa Selic é dividida em duas: a over e a meta. A Taxa Selic Meta 
tende a ser a menor taxa de juros que existe na economia. 

 
Esses empréstimos geralmente são de curto prazo, durando em torno de 24 horas. Assim como você 
oferece a sua casa como garantia em um financiamento habitacional por exemplo, os bancos dão como 
garantia os títulos públicos adquiridos do Banco Central. 

Toda essa história de bancos e empréstimos serve para você entender o que significa taxa selic over, 
porque na verdade a taxa SELIC que você conhece e vê nos noticiários divide-se em duas: a over e a 
meta. 

TAXA SELIC OVER TAXA SELIC META 

É a taxa de juros praticada quando 
um banco empresta dinheiro para 
outro usando, como garantia, os 

títulos públicos comprados no banco 

É aquela utilizada nos noticiários, 
que representa a taxa básica da 

economia no Brasil, pois serve como 
parâmetro para todas as outras 

praticadas no mercado. Ela tende a 

https://www.tororadar.com.br/investimento/tesouro-direto
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TAXA SELIC OVER TAXA SELIC META 

central, assim como descrevi 
anteriormente. 

ser a menor taxa de juros que 
existe na economia. 

 
Daqui para frente, sempre que a taxa SELIC for referida estarei tratando da SELIC META, que é o termo 
mais utilizado e o que você provavelmente está mais habituado a ouvir. 

Como a Taxa Selic é definida? 

Além de servir como um parâmetro para as demais taxas da economia, o aumento e diminuição da Selic 
também possui profunda influência no seu dia a dia e na economia do Brasil. 

Devido a sua importância, é fundamental que exista um meio transparente e confiável para decidir os 
rumos da mesma, e isso é feito através do COPOM. 

Em 1996 o Brasil criou o Comitê de Política Monetária, responsável por definir a taxa de juros básica da 
economia e estabelecer as regras da quantidade de dinheiro em circulação no país. 

Para definir a taxa SELIC são realizadas oito reuniões por ano. 

 

Fator Acidentário de Prevenção (FAP) - Metodologia de 
Cálculo 

Em face da publicação da Resolução MF/CNP nº 1.329/17 (DOU de 27/04/2017) foi alterada a 
metodologia de cálculo prevista no Anexo da Resolução MPS/CNPS nº 1.316/10. 
 
Dentre as alterações trazidas pela Resolução MF/CNP nº 1.329/17 destacamos as seguintes: 

1) Fontes de Dados 

Conforme estabelece a Resolução MF/CNP nº 1.329/17 as fonte de dados serão: 

a) Registros de Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT). 

b) Registros de concessão de benefícios acidentários que constam nos sistemas informatizados do Instituto 

Nacional do Seguro Social(INSS) . O critério para contabilização de benefícios acidentários concedidos é 

a Data de Despacho do Benefício (DDB) dentro do Período-Base (PB) de cálculo. 

c) Dados de vínculos, remunerações, atividades econômicas, admissões, graus de risco, rescisões, 

afastamentos, declarados pelas empresas, por meio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social (GFIP), ou por meio de outro instrumento de informações que vier a substituí-la. 

d) A expectativa de sobrevida do beneficiário será obtida a partir da tábua completa de mortalidade 
construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para toda a população 
brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos, mais recente do Período-Base. 

 

 

https://www.tororadar.com.br/investimento/bovespa/copom-comite-de-politica-monetaria
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/inss
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fgts
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2) Geração de Índices de Frequência, Gravidade e Custo 

A matriz para os cálculos da frequência, gravidade e custo, e para o cálculo do FAP, será composta pelos 

registros de CAT de óbito e de benefícios de natureza acidentária, excetuados os decorrentes de trajeto, 
assim identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la. 

Os benefícios de natureza acidentária serão contabilizados no CNPJ Completo (14 dígitos) ao qual ficou 

vinculado quando da sua concessão. 

A geração do Índice de Frequência, do Índice de Gravidade e do Índice de Custo para cada um dos 
estabelecimentos se faz do seguinte modo: 

- Índices de Frequência: indica o quantitativo de benefícios e mortes por acidente de trabalho no 
estabelecimento. Para esse índice são computados os registros de benefícios das espécies B91 - Auxílio-
Doença por Acidente de Trabalho, B92 - Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho, B93 - Pensão 
por Morte por Acidente de Trabalho e B94 - Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho, assim como as CATs 
de óbito para as quais não houve a concessão de B93 - Pensão por Morte por Acidente de Trabalho. Para 
todos os eventos serão excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por 
meio de outro instrumento que vier a substituí-la. 

O cálculo do índice de frequência é obtido da seguinte maneira: 

- Índice de frequência: ((número de benefícios acidentários (B91, B92, B93 e B94) acrescido do número de 
CATs de óbito para as quais não houve a concessão de B93 - Pensão por Morte por Acidente de Trabalho, 
por estabelecimento, excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por meio 
de outro instrumento que vier a substituí-la) / número médio de vínculos do estabelecimento) x 1.000 (mil). 

- Índices de gravidade: Indica a gravidade das ocorrências acidentárias em cada estabelecimento. Para esse 
índice são computados todos os casos de B91 - Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, B92 - 
Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho, B93 - Pensão por Morte por Acidente de Trabalho e 
B94 - Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho, assim como as CATs de óbito para as quais não houve a 
concessão de B93 - Pensão por Morte por Acidente de Trabalho, excetuados os decorrentes de trajeto, 
assim identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la. É atribuído 
peso diferente para cada espécie de afastamento em função da gravidade. Para a pensão por morte, assim 
como para as CATs de óbito para as quais não houve a concessão de B93 - Pensão por Morte por Acidente 
de Trabalho, o peso atribuído é de 0,50; para aposentadoria por invalidez o peso é 0,30; para o auxílio-
doença e o auxílio-acidente o peso é 0,10. 

O cálculo do índice de gravidade é obtido da seguinte maneira: 

- Índice de gravidade: ((número de auxílios-doença por acidente de trabalho (B91) x 0,10 + número de 
aposentadorias por invalidez por acidente de trabalho (B92) x 0,30 + número de pensões por morte por 
acidente de trabalho (B93) + CATs de óbito para as quais não houve a concessão de B93 - Pensão por Morte 
por Acidente de Trabalho x 0,50 + o número de auxílios-acidente por acidente de trabalho (B94) x 0,10, 
excetuados os decorrentes de trajeto, assim identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento 
que vier a substituí-la) / número médio de vínculos) x 1.000 (mil). 

- Índices de custo: Representa as despesas da Previdência Social com pagamento de benefícios de natureza 
acidentária e sua relação com as contribuições das empresas. Para esse índice são computados os valores 
pagos pela Previdência em rendas mensais de benefícios, excetuados os decorrentes de trajeto, assim 
identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la. No caso do auxílio-
doença por acidente de trabalho (B91), o custo é calculado pelo tempo de afastamento, em meses e fração 

de mês, do segurado dentro do Período-Base de cálculo do FAP. Nos casos da aposentadoria por invalidez 

por acidente de trabalho (B92) e do auxílio-acidente por acidente de trabalho (B94), os custos são calculados 
fazendo uma projeção da expectativa de sobrevida do beneficiário a partir da tábua completa de mortalidade 
construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para toda a população 
brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. No caso da pensão por morte por 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnpj
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
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acidente de trabalho (B93) os custos serão calculados considerando as regras vigentes para duração do 
benefício. 

O cálculo do índice de custo é obtido da seguinte maneira: 

- Índice de custo = ((valor total pago pela Previdência pelos benefícios de auxílio-doença por acidente de 
trabalho (B91), aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho (B92), pensão por morte por acidente 
de trabalho (B93) e auxílio-acidente por acidente de trabalho (B94), excetuados os decorrentes de trajeto, 
assim identificados por meio da CAT ou por meio de outro instrumento que vier a substituí-la) / valor total de 
remuneração paga pelo estabelecimento aos segurados) x 1.000 (mil). 

3) Geração do Fator Acidentário de Prevenção por Estabelecimento 

Após o cálculo dos índices de frequência, de gravidade e de custo, são atribuídos os percentis de ordem 

para os estabelecimentos por CNAE Subclasse para cada um desses índices. 

Para os estabelecimentos sem declaração de vínculos, com GFIP inválida, com atividade econômica inválida 

ou não correspondida, início da atividade posterior ao início do Período-Base, será atribuído o FAP 1,0000 

por definição. 

Desse modo, o estabelecimento com menor índice de frequência, em uma CNAE Subclasse recebe o 

menor percentual (0%) e o estabelecimento com maior frequência acidentária recebe o maior percentual 
(100%). O percentil é calculado com os dados ordenados (Nordem) de forma ascendente. 

O percentil de ordem para cada um desses índices para os estabelecimentos dessa subclasse é dado pela 
fórmula a seguir: 

Percentil = 100x(Nordem - 1)/(n - 1) 

Nota: 

Onde: 

n = número de estabelecimentos na CNAE Subclasse, com todos os insumos necessários ao cálculo do 

FAP; 

Nordem = posição do índice no ordenamento do estabelecimento na CNAE Subclasse. 

4) Periodicidade e Divulgação dos Resultados 

Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados dos dois anos imediatamente anteriores ao ano de 

processamento. Excepcionalmente, o primeiro processamento do FAP utilizará os dados referente ao 

período abril/2007 a dezembro/2008. 

Para os estabelecimentos constituídos após janeiro/2007, o FAP será calculado no ano seguinte ao que 

completar dois anos de constituição. Para estes, por definição, o FAP será 1,0000. 

No cálculo 2017, vigência 2018, a redução de 25% do FAP no que exceder a 1,0000 passará a ser de 15%. 

A partir do cálculo 2018, vigência 2019, esta redução será excluída. 

5) Taxa de Rotatividade para a Aplicação do FAP 

Após a obtenção do índice do FAP, não será concedida a bonificação para os estabelecimentos 

com FAP abaixo de 1,0000, cuja taxa média de rotatividade for superior a setenta e cinco por cento, 

conforme critérios abaixo estabelecidos. 

Para cumprir o estabelecido anteriormente, a taxa média de rotatividade será definida e calculada da 
seguinte maneira: 

A taxa média de rotatividade do CNPJ Completo (14 dígitos) consiste na média aritmética resultante das 

taxas de rotatividade verificadas anualmente no estabelecimento, considerando o período total de dois anos, 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnae
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnae
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnae
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnae
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnpj
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sendo que a taxa de rotatividade anual é a razão entre o número de admissões ou de rescisões 
(considerando-se sempre o menor), sobre o número de vínculos no estabelecimento no início de cada ano 
de apuração, excluídas as admissões que representarem apenas crescimento e as rescisões que 

representarem diminuição do número de trabalhadores do respectivo CNPJ. 

A taxa média de rotatividade faz parte do modelo do FAP para evitar que os estabelecimentos que mantêm 

por mais tempo os seus trabalhadores sejam prejudicados por assumirem toda a acidentalidade. 

O cálculo da taxa de rotatividade para cada ano é obtido da seguinte maneira: 

Taxa de rotatividade anual = mínimo (número de rescisões ocorridas no ano ou número de admissões 
ocorridas no ano) / número de vínculos no início do ano x 100 (cem) 

Em seguida, calcula-se a taxa média de rotatividade da seguinte maneira: 

Taxa média de rotatividade = média das taxas de rotatividade anuais dos últimos dois anos Aplicação da 
taxa média de rotatividade. 

Ademais, os estabelecimentos com FAP abaixo de 1,0000, que apresentam taxa média de rotatividade 

acima de 75% não poderão receber a bonificação, ficando estabelecido o FAP 1,0000, por definição. 

Serão consideradas no cálculo apenas as rescisões sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive 
rescisão antecipada do contrato a termo; e as rescisões por término do contrato a termo. 

A Resolução MF/CNP nº 1.329/17 entra em vigor na data de sua publicação, e produzirá efeitos a partir do 

cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) 2017, com vigência em 2018. 

 

Fonte: Cenofisco 

 

 

Simples dobra sobrevivência das empresas, constata Sebrae 

De cada dez empresas optantes do Simples, oito superam os dois primeiros anos de existência. A 

constatação é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, após 

levantamento onde se constatou que 83% dos pequenos negócios 

 
De cada dez empresas optantes do Simples, oito superam os dois primeiros anos de existência. A 
constatação é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, após levantamento 
onde se constatou que 83% dos pequenos negócios criados em 2012 e ligados a esse sistema diferenciado 
de tributação sobreviveram aos dois primeiros anos de vida, mais do que o dobro das empresas não 

optantes.  Apenas 38% das empresas que estão no Lucro Presumido ou no Lucro Real superaram o 

primeiro biênio de vida. 

Para o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, “essa é mais uma prova de que o Simples não pode 
ser visto como renúncia. Se ele não existisse, milhões de negócios não estariam abertos”, afirma.  De acordo 
com ele, como esse sistema de tributação diferenciado se reduz a carga de impostos e a burocracia. O 
Simples também permite que o empresário cuide mais do seu negócio do que das obrigações tributárias. 
“Isso melhora a qualidade da gestão e aumenta a vida da empresa”, destaca o presidente do Sebrae. 

O levantamento constatou que entre 2012 e 2016, o número de optantes do Simples cresceu 64%, passando 

de 7,1 milhões para 11,6 milhões. De acordo com o estudo, o Microempreendedor Individual (MEI) foi o 

principal influenciador desse resultado: cresceu 150% no mesmo período. Pesquisa elaborada pelo Sebrae. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnpj
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/fap
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Também foi constatado que 67% das empresas não optantes gostariam de aderir ao Simples. “Além da 
redução na carga tributária, essa elevada adesão ao sistema pode ser atribuída a benefícios como a 
possibilidade do empresário saber se está em dia e quanto paga em impostos”, ressalta Afif. 

Ainda de acordo com o estudo, um terço das empresas optantes pelo Simples Nacional confirmaram que 

estão sendo prejudicadas pela Substituição Tributária (ST) . Dentro deste grupo, 72% afirmam ser alto 

ou muito alto o tamanho do prejuízo. A Substituição Tributária impactou negativamente 48% das 

empresas na produção, 56% das empresas no investimento, 68% das empresas no lucro e 39% das 
empresas no quadro de empregados. 

Simples 

O Simples Nacional foi criado pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em 2006. Esse sistema 

diferenciado abrange os seguintes tributos: Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) , 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) , PIS/Pasep, Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) ,  Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),  Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) , Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) e a 

Contribuição Patronal Previdenciária para a Seguridade Social (CPP). O recolhimento é feito por um 
documento único de arrecadação que deve ser pago até o dia 20 do mês seguinte àquele em que houver 
sido auferida a receita bruta. 

Fonte: Agência Sebrae 

Receita Federal convida o público para conhecer a Aduana 

O evento é realizado todos os anos desde 2012 e promove a visitação às unidades da Receita 

Federal que prestam serviços aduaneiros. 

 
A Receita Federal realizará no dia 19 de maio a 6ª edição do projeto “Receita Federal convida: conheça 
nossa Aduana” . O evento é realizado todos os anos desde 2012 e promove a visitação às unidades da 
Receita Federal que prestam serviços aduaneiros. 

O projeto se insere na política de transparência da Receita Federal e tem por propósito reforçar a imagem 
institucional, esclarecendo a população sobre o relevante papel que o Ministério da Fazenda, por meio da 
Receita Federal, tem prestado para proteger a economia e a sociedade nacional. 

O projeto contempla a visita guiada por um servidor designado pela unidade, apto a esclarecer dúvidas sobre 
o funcionamento dos serviços. A definição dos setores e atividades que serão abertos aos visitantes 
dependerá de cada unidade e deverá levar em conta, dentre outros aspectos, o sigilo fiscal e o sigilo das 
operações lá realizadas. 

Além do núcleo comum, as unidades participantes do projeto poderão, de acordo com as suas 
peculiaridades, criar e executar outras ações durante a visitação, bem como as superintendências poderão 
incluir ações próprias. A exemplo dessas ações, cita-se a demonstração de procedimentos de repressão, 
vigilância e controle aduaneiro; a apresentação de produtos falsificados e contrafeitos; a demonstração de 
veículos e equipamentos utilizados; palestras sobre aspectos históricos dos edifícios, com destaque ao papel 
da Receita Federal na preservação do patrimônio histórico, enfim, toda e qualquer ação que esclareça a 
sociedade sobre a natureza da atividade e, especialmente, sobre o papel da Receita Federal. 

Verifique as unidades participantes aqui e agende a sua visita. 

Seja bem-vindo à Receita Federal! 
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Fonte: RECEITA FEDERAL 

Escritórios buscam clientes em outros países 

Entidades de classe formalizam parcerias no exterior e podem contribuir para processo de 

internacionalização das organizações brasileiras 

 
Conquistar novos mercados é o desafio de muitas empresas e a situação não é diferente na área contábil. 
A internacionalização dos serviços está na mira dos profissionais, que enxergam na estratégia oportunidades 
de expansão dos negócios e do tíquete médio da operação . 

Para contribuir com o processo de busca de clientes em novos mercados, o Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de 
São Paulo (Sescon-SP) criou o projeto Desk Itália. "O objetivo é fomentar a internacionalização dos 

escritórios de contabilidade e, para isso, decidimos investir em uma parceria com a Itália. Os investidores 

italianos que quiserem investir no Brasil terão o apoio técnico de profissionais previamente selecionados pelo 
projeto", detalha o presidente do Sescon-SP, Márcio Massao Shimomoto. 

O dirigente explica que o início do projeto ocorreu há cerca de dois anos, quando a Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp) procurou o Sescon-SP para que este oferecesse respaldo técnico a 
investidores estrangeiros. O objetivo era garantir informações seguras sobre o arcabouço tributário e 
regulatório brasileiro. Outro propósito era que os profissionais contábeis contribuíssem efetivamente para a 
tomada de decisão de investimentos. 

De lá para cá o projeto foi estruturado e, no ano passado, começou a ser colocado em prática, com a 
inscrição e seleção das empresas que terão seus serviços apresentados a investidores estrangeiros. "Já 
temos 20 empresas cadastradas, e a expectativa é chegar a um número entre 200 e 300 escritórios 
especializados para atender investidores internacionais", explica Shimomoto. 

Em julho deste ano, contadores italianos virão ao Brasil em uma missão técnica para assinar o primeiro 
termo de cooperação entre as entidades. "Estamos iniciando o projeto-piloto com a Itália, mas a proposta é 
bem mais ampla. Quando o mecanismo estiver 'azeitado' vamos ampliar para outros países, começando 
pela América Latina", conta o presidente do Sescon-SP. 

Requisitos 

Para participar desse projeto em andamento, a empresa de contabilidade precisa se cadastrar no site do 

Sescon-SP. Há alguns pré-requisitos para a empresa se inscrever. Dentre eles, o escritório precisa contar 
com pelo menos um cliente sediado no exterior ou ainda deve prestar serviços para companhias que apuram 

o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)com base no lucro real. Por 

último, é necessário contar com um profissional que apresente domínio de outro idioma, preferencialmente 
o inglês. 

Segundo Shimomoto, é importante destacar que o Sescon-SP não fará a indicação de profissionais a 
potenciais investidores. A entidade irá tornar disponível uma lista de empresas contábeis habilitadas para a 
prestação de serviços e caberá ao empresário estrangeiro escolher o escritório que melhor atenda à 
demanda. 

Ampliação 

"O projeto que teve início em São Paulo começa a ganhar espaço também em outros estados brasileiros. O 
objetivo é implementar a proposta nacio-nalmente. Já temos interesse de Minas Gerais em fazer algo 
semelhante a São Paulo e estamos avaliando a possibilidade de oferecer o serviço em outros 
estados", revela Sérgio Machado Approbato Júnior, diretor da Federação Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), que 
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à época em que o Sescon-SP foi procurado pela Fiesp era o presidente do sindicato. "A Fiesp nos procurou 
porque havia um constrangimento em relação à prestação de informações tributárias aos potenciais 
investidores estrangeiros. Eles davam o suporte na área industrial e precisavam de parceria para prestar as 
informações técnicas e contábeis", lembra Approbato. 

Padronização 

A possibilidade de atuar com empresas estrangeiras é uma alternativa para driblar a crise financeira que 
afeta os negócios brasileiros, mas essa nova oportunidade de negócios requer cuidados dos profissionais 

da contabilidade. "Olhando do ponto de vista da globalização, o processo de internacionalização das 

empresas contábeis é de grande importância, mas não podemos esquecer que há barreiras legais para atuar 
fora do país e para estrangeiros atuarem no mercado brasileiro, como, por exemplo, ter o registro da 

categoria", alerta o vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir Breda. 

Ele conta que a entidade recebeu demanda da China para fazer a harmonização das normas contábeis entre 
os países dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), porque estes países ainda não estão no 
mesmo estágio de padronização das normas contábeis internacionais. 

"Facilitar a harmonização das normas contábeis internacionais não é só uma agenda dos conselhos. O 
processo também está na agenda de governos, porque ele facilita todos os mecanismos de gestão de 
empresas", comenta Breda. 

Fonte: DCI - SP 

 

Negativados que fizeram empréstimos não resolveram 
situação financeira, diz pesquisa 

30% escolheram modalidade por não conseguirem crédito em banco e 25% por ser a forma 
encontrada para quitar as dívidas. 

Consumidores já negativados, sem conhecimento das elevadas taxas de juros cobradas em transações de 

empréstimos concedidos rapidamente, acabam aceitando as propostas como última saída para conseguir 
pagar dívidas. Pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 15% dos brasileiros atualmente inadimplentes ou que 
estiveram nessa situação há no máximo 12 meses já fizeram empréstimo com financeiras que fornecem 
crédito a negativados. Esse número que aumenta entre quem possui 55 anos ou mais (23%). 

Sete em cada 10 consumidores (75%) que optaram por esse tipo de crédito admitem não ter resolvido a 
situação financeira. Cerca de 26% continuam com o nome sujo e ainda precisam pagar as parcelas - 
aumentando para 37% entre as mulheres. 

Os principais motivos para a contratação é o fato de não ter conseguido crédito em outro banco (30%) e por 
ser a única forma encontrada para quitar as dívidas (25%). 

A pesquisa mostra que 55% analisaram as taxas de juros cobradas e as demais características de outras 

linhas de crédito existentes antes de pegar o empréstimo. O objetivo do empréstimo, para 29% dos 
entrevistados, é o pagamento total de dívidas e para 18% foi para o pagamento total das pendências 
atrasadas e também comprar itens que precisava. Quanto à facilidade de se conseguir esses empréstimos, 
os entrevistados dividem-se: 35% consideraram fácil e outros 35% consideraram difícil. 

O estudo revela que as informações passadas pelo atendente no momento da contratação do empréstimo 

são mais voltadas ao valor total com os juros embutidos (81%), o valor máximo possível para as prestações 
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(74%) e formas de pagamento (74%). Já as informações sobre o valor dos juros cobrados foram dadas em 

60% dos casos. 

“As taxas de juros podem agravar ainda mais o problema. Em alguns casos, elas chegam a ser maiores até 

mesmo do que aquelas cobradas pelo atraso no pagamento de outras modalidades de empréstimo como o 
cartão de crédito e o cheque especial”, explica a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. 

As principais formas de pagamento das parcelas são o desconto em folha (28%), prestações em carnês ou 
crediário (25%) e parcelas no débito automático (25%). Em 72% dos casos, os entrevistados afirmaram estar 
com o pagamento do empréstimo em dia e 25% em atraso, sobretudo porque a renda da família diminuiu 
(44% dos que atrasaram). 

O conhecimento sobre as empresas se deu principalmente pela distribuição de panfletos (27%), pela internet 
(20%) e por anúncios em TV, jornais e revistas (18%). Sete em cada 10 entrevistados fizeram o empréstimo 
pessoalmente nas financeiras (73%) e 23% pela internet. 

Fonte: G1 

 

Atuação dos sindicatos empresariais garante 
segurança jurídica nas relações de trabalho 
Entidades também trabalham na promoção do aperfeiçoamento profissional de seus representados 

postado 24/04/2017 16:59:36 - 400 acessos 

A Reforma Trabalhista, em discussão no Congresso Nacional, prevê mudanças na organização do sistema 
sindical brasileiro. Entre os pontos em debate está a contribuição obrigatória, devida tanto pelos empresários 
quanto pelos trabalhadores às entidades que os representam. Os recursos viabilizam a atuação dos 
sindicatos empresariais na manutenção da segurança jurídica nas relações de trabalho, principalmente 
quando o assunto é o fortalecimento da representatividade nas negociações coletivas, conforme defende a 
Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas (Fenacon) e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo 
(CNC). 

Para contribuir com o aperfeiçoamento do Projeto de Lei (PL) n° 6787/2016, também chamado de Reforma 
Trabalhista, as duas entidades fizeram sugestões ao texto. “O intuito da Fenacon é contribuir com ideias 
para modernizar a legislação e deixar o texto do projeto da forma mais coesa e coerente possível”, defende 
o diretor político-parlamentar da Fenacon, Valdir Pietrobon. Na opinião da Federação, a contribuição sindical 
também possibilita ações de representação, aperfeiçoamento técnico, cultural e educativo para profissionais 
e empresários de todo o país. 

Outras propostas 

No início de abril, a Fenacon entregou ao relator da Reforma Trabalhista, deputado Rogério Marinho, um 
parecer técnico com 21 sugestões sobre o texto. Entre os temas, além do associativismo sindical, estavam: 

trabalho em regime de tempo parcial, parcelamento das férias, participação nos lucros e resultados, banco 

de horas, trabalho remoto, remuneração por produtividade, trabalho intermitente, garantia de descanso 
semanal após o sétimo dia consecutivo de trabalho, fortalecimento do associativismo sindical, etc. 

“A Fenacon representa 63 categorias econômicas e mais de 400 mil empresas de serviços do país e, por 
isso, tem conhecimento prático da necessidade de modernização da legislação trabalhista. Precisamos de 
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melhorias tanto para os empregadores, quanto para os empregados”, destaca o presidente da entidade, 
Mario Elmir Berti. A Federação defende a negociação, e os limites da convenção e do acordo coletivo de 
trabalho, desde que se respeite o direito civilizatório mínimo. 

Fenacon 

 

Acompanhe seu FGTS pelo celular 

A Caixa disponibilizou o serviço de envio de mensagens via SMS para manter você informado sobre a 

regularidade dos depósitos do FGTS pelo seu empregador. Você acompanha o seu benefício sem 

precisar comparecer a uma agência. 

 
A Caixa disponibilizou o serviço de envio de mensagens via SMS para manter você informado sobre a 

regularidade dos depósitos do FGTS pelo seu empregador. Você acompanha o seu benefício sem precisar 

comparecer a uma agência. 
– O cadastro é simples e gratuito 
– Você receberá informações mensais sobre os depósitos e o saldo atualizado do seu Fundo de Garantia 
– Você também será avisado quando houver valores liberados para saque 
– Mais de 6,5 milhões de trabalhadores já aderiram 

Acesse agora mesmo a página de cadastro clicando aqui. 
Fonte: Caixa Econômica Federal 
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COORDENADOR DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E GESTÃO 
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