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Uma aliada
da contabilidade

A soma de empregos 

perdidos para a 

Inteligência Artifi cial 

será de cinco milhões 

nos próximos dois anos

Que as novas tecnologias 
surgem como ferra-
mentas poderosas, pre-

sentes 24h nas nossas vidas, 
seja nos celulares, nos meios 
de transporte com aplicativos 
de corrida e postos de auto-
atendimento nos aeroportos, 
nas portarias virtuais em 
condomínios etc., já sabemos. 

A discussão agora atinge 
outro nível, que é sobre as 
consequências da rápida evo-
lução da inteligência artifi cial 
(IA), termo implementado 
pelo cientista John Mccarthy. 
A análise transcende as novida-
des tecnológicas em si e paira 
na incerteza de qual padrão de 
vida elas trarão para a socieda-
de e para a empregabilidade. 
Segundo levantamento do 
Fórum Econômico Mundial, 
a soma de empregos perdidos 
para a IA será de cinco milhões 
nos próximos dois anos.

A dimensão exata não se 
sabe, porém a única certeza é 
que, realmente ela trará, den-
tro de poucos anos, mudanças 
significativas. Mas, antes é 
fundamental refl etirmos até 
que ponto essa substituição 
do ser humano será possível. 
Afi nal, atividades que exigem 
habilidades que apenas o ser 
humano detém como criati-
vidade, habilidades lúdicas e 
análises críticas não poderão 
ser de forma alguma elimi-
nadas. 

Logo, não podemos nos 
deixar levar por previsões 
polêmicas como a do estu-
do recente da consultoria 
americana McKinsey e da 
universidade Oxford. Nele foi 

revelado que a profi ssão de 
contador, por exemplo, tem 
94% de probabilidade de ser 
extinta, já que IA será capaz 
de realizar contas, previsões 
e cruzar informações. 

O profi ssional de contabilida-
de não é um mero “fazedor de 
contas”. Já viram a avalanche 
de normas, leis e exigências 
contábeis existentes e que 
surgem dia após dia? De que 
adianta um robô cruzar dados, 
realizar cálculos e não oferecer 
uma análise crítica sobre os 
mesmos? 

O contador traça alternativas 
para o futuro, contribuindo 
para a tomada de decisão. 
Além disso, interpreta normas 
e leis contábeis de forma ética. 
Trata-se de um profi ssional 
que tem como premissa não 
circular apenas no seu silo, ou 
seja, precisa estar antenado às 
novas legislações, mudanças 
e tecnologias. Ele é altamen-
te adaptável as novidades e 
precisa interagir com outros 
setores, como advogados e 
profi ssionais de fi nanças, por 
exemplo.

Em pleno século XXI, na era 
da informação, o profi ssional 
contábil anda lado a lado com a 
tecnologia, já que cada vez mais 
softwares e sistemas de gestão 
fi nanceira são disponibilizados 
para auxiliar na organização e 
cálculos, essas sim atividades 
repetitivas e que podem ser 
automatizadas.

Enfim, a IA impacta sim 
todos os setores da economia. 
Em determinadas atividades 
mais e em outras menos. 
Entretanto, para a contabili-
dade trata-se de uma aliada 
no momento de escolher os 
investimentos, cortar custos, 
entre outras coisas. E um não 
sobreviverá sem o outro.
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A - Drones Recreativos
O número de drones e de pessoas cadastradas na ANAC quase triplicou 
em seis meses. Em julho de 2017 havia pouco mais de 12 mil pessoas, 
já em fevereiro de 2018 são mais de 30 mil. A quantidade do aparelho 
passou de um pouco mais de 13 mil para mais de 33 mil unidades 
cadastradas. O uso é majoritariamente recreativo, tendo aumentado 
172% nos últimos meses, enquanto o uso profi ssional teve um aumento 
signifi cativo de 126%.O drone é um veículo aéreo não tripulado (VANT) 
e controlado remotamente que pode realizar inúmeras tarefas. Pode 
ser usado para fi lmar viagens e lugares exuberantes vistos de cima, 
como também em uso profi ssional para fi lmagens de longa-metragem, 
mapeamento agrícola, monitoramento de polícia e até resgate. Outras 
informações em: (www.dji.com).

B - Seminovos de Luxo 
O comércio eletrônico de veículos seminovos de luxo registrou um 
volume de vendas de cerca de R$ 1 bilhão em 2017, um crescimento 
de 29% em relação às vendas apuradas no exercício anterior, quando 
atingiram R$ 729 milhões. Os dados foram retirados da plataforma 
AutoAvaliar, utilizada atualmente por cerca de 2,5 mil concessionárias 
e 20 mil lojistas multimarcas no País. A empresa avaliou o volume de 
negócios da base de dados de seus usuários com seminovos avaliados 
em mais de R$ 70 mil. Entre os dez seminovos de luxo mais vendidos 
no Brasil, na primeira posição está o Toyota Corolla 2016, seguido pela 
Toyota Hilux 2015 e pelo Hyundai iX35 2016. Saiba mais no site (www.
autoavaliar.com.br).

C - Custo de Transporte 
Para distribuir seus produtos até agosto de 2016, a Bombril trabalhava a 
logística da maneira tradicional, contratando diversas transportadoras, 
terceirizando o transporte de seus produtos. Através de um projeto 
inovador de desintermediação do transporte, a Bombril em parceria 
com a Agrega conseguiu em 12 meses uma economia de R$ 15 milhões 
no custo do frete.  A responsável pela implementação da solução de 
Primarização foi a Agrega, que, após um ano de trabalho, conseguiu 
a redução signifi cativa do custo total de transporte, com cobertura de 
80% do volume de lotação e nível de atendimento compatível. Outras 
informações: (www.agrega.com.br). 

D - Raça Mangalarga 
A  Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga 
agendou, para o dia 11 de abril, a partir das 20h, um leilão denomina-
do ‘Mangalarga Amor de Verdade’, que contará com jantar e show do 
sertanejo Bruno e oferta de 20 barrigas das principais éguas da raça. O 
evento será na Casa Bisutti, e 30% da arrecadação será destinada para 
o Hospital de Câncer de Barretos. A programação está alinhada à estra-
tégia de crescimento da Associação e, também, ao objetivo de fomentar 
a cultura equestre e o amor ao Mangalarga, uma raça originalmente 
brasileira. Os convites para participar do leilão, que inclui entradas, 
prato principal, sobremesa e bebidas, bem como o show são limitados, 
e podem ser solicitados pelo tel.  (11) 3866-9866. 

E - Importância do Biogás
No dia 9 de maio, a Associação Brasileira de Biogás e Biometano (ABiogás) 
realiza um dos mais importantes acontecimentos no Brasil sobre biogás e 
biometano, o Seminário Técnico, que este ano trará o tema a “Nova Gera-
ção do Biogás”. O evento acontece das 8h30 às 17h30, e objetiva mostrar 
ao setor a importância do investimento em efi ciência de produção, as 
novas tendências e as várias opções de tecnologias no mercado nacional 
e internacional no segmento de biogás e biometano. São aguardados mais 
de 150 empresários, especialistas, representantes do governo e terceiro 
setor que debaterão a nova geração do biogás, tratando das perspectivas, 
desafi os tecnológicos e oportunidades no país. Outras informações pelo 
e-mail (secretaria@abiogas.org.br) ou tel. (11) 2655-1802.

F - Vagas de Estágio 
A Marisa, maior marca feminina de moda e lingerie do País, abriu 
inscrições para vagas de estágio. As oportunidades são para as áreas 
de Marketing e Inteligência e Análise do Negócio. Podem se inscrever 
estudantes dos cursos de Comunicação, Publicidade e Propaganda e 
Marketing, Análise do Negócio, Administração, Economia ou Engenharia. 
Entre os pré-requisitos estão ainda domínio do Excel e disponibilidade 
para trabalhar no bairro Barra Funda. O processo seletivo é dividido 
em etapas - análise de currículos, dinâmica de grupo, testes técnicos e 
entrevistas com RH e gestores, sendo que todas são eliminatórias. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março por e-mail: (beatriz.
melo@marisa.com.br).

G - Hora do Planeta
Engajada não só com ações que minimizam o impacto de sua atividade hoteleira 
nos destinos em que está presente, mas também visando a sustentabilidade 
global, a Meliá Hotels International Brasil integra pelo décimo ano consecutivo 
o importante movimento “Hora do Planeta”, iniciativa global ambiental da 
World Wildlife Fund.  A campanha convida indivíduos, empresas, governos e 
comunidades a apagar suas luzes durante uma hora neste sábado (24), das 
20h30 às 21h30. Unindo-se a milhões de pessoas em todo o mundo, as luzes 
das fachadas, áreas sociais e restaurantes dos hotéis da Meliá em São Paulo, 
Brasília, Campinas e Recife também serão apagadas e os jantares à luz de velas. 

H - Porta de Entrada
Estudantes que buscam desenvolvimento profi ssional, desafi os e querem 
fazer parte de uma geração de novos gestores já podem se inscrever no 
Programa de Estágio da Souza Cruz. Líder no mercado nacional de cigar-
ros e empresa #1 na certifi cação do Top Employers,  abriu as inscrições 
para o Programa de Estágio em diversas cidades do país, entre elas Rio 
de Janeiro, São Paulo, Blumenau, Santa Cruz do Sul e Cachoeirinha/RS. 
É uma porta de entrada para o quadro da empresa. Os candidatos devem 
ter previsão de formatura a partir de julho de 2019, bom conhecimento 
de inglês e disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais. Serão 
aceitos todos os cursos de graduação que estejam em linha com as vagas 
em aberto. Para participar acesse: (http://www.souzacruz.com.br).

I - Evento de Startups
Entre os dias 8 e 10 de agosto, startups, empreendedores investidores, e 
palestrantes de renome nacional estarão reunidos para debater o futuro 
da inovação do país e impulsionar negócios através do investimento-anjo. 
É o Gramado Summit 2018, o maior evento de startups do Brasil que já 
confi rmou mais de 30 cases de sucesso para esta edição. Entre os nomes 
confi rmados, estão José Galló (Renner), Tania Gomes Luz (33e34 Shoes), 
Alan Chusid (Banco Neon), Andreas Blazoudakis (Movile), André Martins 
(SuperJobs Ventures), Emília Chagas (Contentools), Jaime Müller (SAP) 
e Alfredo Soares (VTEX). Serão mais de 80 investidores-anjo participando 
do evento e ouvindo Pitchs. Mais informações: (www.gramadossumit.com). 

J - Volta ao Mundo  
A tão aguardada viagem de volta ao mundo da Latitudes, pioneira em introduzir 
o conceito de viagens de conhecimento no Brasil, decola na quinta-feira (29), 
levando apenas 50 passageiros em uma  viagem transformadora: desbravar 
os Grandes Impérios da Humanidade, passando por cidades como a pré-
-colombiana Mérida, no México, e Shiraz, berço da cultura persa, no Irã. O 
roteiro também passará por Havaí, Japão, China, Índia, Sicília e Marrocos, 
antes de retornar ao Brasil em 22 de abril. O escritor e mestre em História 
Plínio Gomes e o jornalista Lourival Sant’Anna serão os especialistas para 
acompanhar o grupo. O roteiro foi pensado para brasileiros, levando em conta 
os hábitos e costumes nacionais. Saiba mais no site: (www.latitudes.com.br).
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A expectativa mediana dos consu-
midores brasileiros para a inflação nos 
próximos 12 meses ficou em 5,3% nes-
te mês e atingiu o menor nível desde 
setembro de 2007 (5,2%). Segundo a 
Fundação Getulio Vargas (FGV), a taxa 
ficou próxima da registrada no levanta-

mento de fevereiro (5,4%).
O cálculo da expectativa da inflação é 

feito com base na resposta dos consu-
midores para a seguinte pergunta: “Na 
sua opinião, de quanto será a inflação 
brasileira nos próximos 12 meses?”. 
O entrevistado responde livremente, 

sem qualquer valor sugerido pelos 
pesquisadores.

A FGV acredita que, como não se espe-
ram grandes fl utuações no nível de preços, 
a expectativa de infl ação dos consumidores 
se manterá nesse patamar nos próximos 
meses (ABr).

Caiu a Demanda 
por Crédito do 
Consumidor em 
fevereiro

A Demanda por Crédito do 
Consumidor reduziu-se em 8,1% 
em fevereiro na comparação 
mensal com dados dessazonaliza-
dos, de acordo com informações 
nacionais da Boa Vista SCPC. Já 
no acumulado em 12 meses (mar-
ço de 2017 até fevereiro de 2018 
frente aos 12 meses anteceden-
tes), o indicador avançou 2,8%. 

Na avaliação interanual (feve-
reiro de 2018 frente a fevereiro de 
2017), apresentou crescimento 
de 8,0% e no acumulado do ano, 
a elevação foi de 8,6% em com-
paração ao acumulado de 2017. 
Considerando os segmentos que 
compõem o indicador, na avalia-
ção em 12 meses o segmento Fi-
nanceiro apresentou maior avan-
ço, crescendo 2,9%. O segmento 
Não Financeiro avançou 2,4% na 
mesma base de comparação.

Com a gradual melhoria da 
atividade econômica, o consumo 
deve seguir em um movimento de 
recuperação, colaborando para 
elevação da demanda por crédito. 
Com as recentes melhorias nas 
perspectivas de juros e infl ação, 
a tendência é a continuidade 
da retomada do indicador (Boa 
Vista/SPC) (ABr).

O declarante pode deduzir até R$ 2.275,09 por dependente.

Pela legislação, podem ser 
incluídos como depen-
dentes na declaração do 

IR pais, avós e bisavós que te-
nham recebido rendimentos de 
até R$ 22.847,76 em 2017 cada 
um. Sogros dentro desse limite 
de rendimentos também podem 
ser registrados, no caso de 
declaração conjunta do casal.

O declarante pode deduzir 
até R$ 2.275,09 por depen-
dente. A inclusão de idosos na 
declaração, no entanto, requer 
cuidados porque o contribuinte 
será obrigado a informar os 
rendimentos de cada depen-
dente, o que pode aumentar 
a base de cálculo e elevar o 
imposto a pagar ou diminuir o 
valor da restituição. A Receita 
recomenda que o contribuinte 
teste as opções no programa 

Petro, a criptomoeda lançada pelo governo venezuelano.

O ministro de Ciência e 
Tecnologia da Venezuela, Hu-
gbel Roa, anunciou o início da 
oferta pública do petro, a crip-
tomoeda lançada pelo governo 
e que tem as reservas nacio-
nais de petróleo como lastro. 
“Já começou a IPO (oferta 
pública inicial) Petro”, disse 
no Twitter o ministro, sem dar 
mais detalhes. A Agência Ve-
nezuelana de Notícias (AVN) 
informou que a pré-venda do 
petro fechou ontem, depois 
de um mês, e alcançou valor 
superior a US$ 5 bilhões em 
intenções de compra.

“Esse processo contou com 
a participação de 127 países, 
entre eles o Afeganistão, a 
Argentina, o Brasil, a Bolívia, 
o Equador, a Rússia, o Chile, 
a Colômbia, Coreia do Sul, 
Cuba, a Espanha, os Estados 
Unidos, a França, o Japão 
e a China”, disse a AVN. O 
Parlamento venezuelano, de 
maioria oposicionista, decla-
rou nulo o decreto da emissão 
da criptomoeda pois, como 
alegou, se trata de uma moeda 

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Inclusão de idosos como 
dependentes exige cuidado

Uma das possibilidades para ampliar as deduções do IRPF, a inclusão de dependentes idosos exige 
cuidados. Em vez de reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição a receber, a relação de pais, 
avós e bisavós como dependentes na declaração pode ter o efeito contrário

preenchedor da declaração do 
IRPF para ver qual das pos-
sibilidades é mais vantajosa: 
a inclusão ou a exclusão dos 
dependentes idosos. 

Quanto mais gastos por de-
pendente o contribuinte puder 
deduzir, maior a chance de 
aumentar o valor da restituição 
(ou diminuir o imposto a pagar). 
Dessa forma, todos os compro-
vantes de gastos com idosos, 
como despesas médicas, devem 
ser guardados para elevar o va-
lor deduzido. O Fisco orienta os 
declarantes a terem atenção ao 
declarar as fontes de renda. Isso 
porque omissões ou impreci-
sões nos rendimentos próprios 
e de dependentes representam 
algumas das principais razões 
de retenção da declaração na 
malha fi na (ABr).

Venezuela inicia oferta de 
criptomoeda respaldada em petróleo

“ilegal” que viola a Constituição. 
A Câmara também rejeitou 
a pré-venda e alertou os po-
tenciais compradores sobre a 
“ilegalidade”.

Na declaração, o Legislativo 
citou artigos da Constituição e 
de leis vigentes no país, segundo 
os quais é proibido usar as re-
servas nacionais como garantia, 
como ocorre com o petro que, 

de acordo com o governo de Ni-
colás Maduro, terá como lastro 
5 bilhões de barris de petróleo, 
além de outros minerais. O 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, assinou uma 
ordem executiva que proíbe aos 
cidadãos do país “todas as tran-
sações” com “qualquer moeda 
digital” emitida pelo governo 
venezuelano (ABr/EFE).

Brasileiros acreditam que infl ação fi cará em 5,3%

Sem os recursos da desone-
ração da folha de pagamento, 
que ainda não foi votada pelo 
Congresso, a equipe econômica 
bloqueou mais R$ 2 bilhões 
do Orçamento de 2018. A 
informação foi divulgada pelo 
Ministério do Planejamento. 
A decisão elevou para R$ 18,2 
bilhões o total de verbas retidas 
neste ano.

O governo separou ainda 
R$ 6,6 bilhões para serem 
remanejados entre os órgãos 
(parte irá para o recém-cria-
do Ministério da Segurança 
Pública) e R$ 1 bilhão para 

cobrir os possíveis custos da 
intervenção federal no Rio de 
Janeiro. Enquanto o dinheiro 
não for utilizado, fi cará pro-
visoriamente bloqueado nas 
contas do governo.

O Planejamento também 
aumentou a estimativa de 
défi cit primário (resultado ne-
gativo nas contas do governo 
desconsiderando os juros da 
dívida pública) de R$ 154,805 
bilhões para R$ 157,443 bilhões 
em 2018, contra uma meta de 
R$ 159 bilhões estabelecida na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(ABr).

Planejamento bloqueia mais 
R$ 2 bilhões do Orçamento


