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Tecnologias de controle de 
acesso torna os canteiros
de obras mais seguros

A segurança de 

profi ssionais em 

ambiente de trabalho 

é um tema que vem 

ganhando destaque 

nos últimos anos, mas 

infelizmente por motivos 

não muito positivos

Segundo os últimos dados 
divulgados pela Previ-
dência Social e Ministério 

do Trabalho, o Brasil é o quarto 
país do mundo com o maior 
índice de acidentes laborais 
– cerca de 700 mil por ano – 
fi cando atrás apenas da China, 
Índia e Indonésia. Muitas áreas 
contribuem para essa posição, 
porém, a Construção Civil 
merece atenção, já que pes-
quisas do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) afi rmam 
que este é o quinto setor com 
maior incidência de acidentes 
no país. 

Geralmente, grande parte 
dos profi ssionais que atuam 
nessa área trabalham em ele-
vadas alturas e operam grandes 
máquinas, o que faz com que 
as empresas tenham grande 
preocupação e invistam cons-
tantemente em Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
e nos Equipamentos de Prote-
ção Coletiva (EPCs), a fi m de 
proteger os trabalhadores de 
possíveis riscos. 

No entanto, existem tecno-
logias que também podem ser 
somadas às demais prevenções 
a fi m de auxiliar o registro das 
informações das pessoas que 
circulam dentro de uma obra. 
Um exemplo dessas iniciativas 
são as soluções de controle de 
acesso que, além de permiti-
rem o registro de todos aqueles 
que entram e saem do local, 
também disponibilizam em 
tempo real a situação da fi cha 
cadastral de um colaborador. 

Com essa funcionalidade, 
a solução pode detectar um 
funcionário que não esteja com 

os treinamentos necessários 
em dia, EPIs válidos/faltantes 
ou até mesmo irregularidades 
quanto a exames obrigatórios. 
A ferramenta possibilita que 
o responsável seja acionado 
automaticamente e a situação 
verifi cada o quanto antes.Nos 
dias de hoje, agilidade tem sido 
uma característica primordial 
para o bom funcionamento de 
qualquer operação. Em ques-
tões de controle de segurança, 
não é diferente. 

Por isso, o fato dessas tecno-
logias poderem ser integradas 
a dispositivos móveis como 
smartphones, facilita não 
apenas a organização, como 
também garante a agilidade de, 
mesmo à distância, permitir ao 
escritório responsável por uma 
obra ter acesso sobre tudo o 
que está acontecendo em tem-
po real, incluindo a entrada de 
colaboradores e fornecedores. 

Ao mesmo tempo que exis-
te uma melhor organização, 
também há a certeza de que 
a empresa está tomando as 
devidas providências quanto a 
segurança de todas as pessoas 
que circulam no local, visto que 
há na legislação brasileira a 
afi rmação de que as construto-
ras são responsáveis por todos 
os profi ssionais que atuam em 
um canteiro de obra. 

Assim, a tecnologia é mais 
uma maneira de auxílio na 
segurança para a construção 
civil. Além do mais, não ape-
nas uma forma de cuidar de 
seus colaboradores, é também 
uma maneira de motivar e 
consequentemente aumentar 
a produtividade em uma obra. 
Mas é claro, não basta apenas 
a utilização das soluções de 
controle de acesso, é preciso 
um trabalho colaborativo e in-
tegrado entre todas as pessoas 
envolvidas para que a obra seja 
realmente segura. 
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A - Salas de Coworking
O Governo do Estado lança mais duas salas de trabalho compartilhado, 
conhecido como coworking. Estão abertas as inscrições para interessados 
em utilizar os dois novos espaços públicos, sendo um na Biblioteca do 
Memorial da América Latina e outro na Biblioteca Parque Villa-Lobos. 
As vagas são destinadas a microempreendedores individuais, micro e 
pequenas empresas e pessoas com projetos em desenvolvimento. Serão 
40 vagas, 20 em cada um dos espaços, para ocupar as salas de coworking 
por 10 meses, tendo acesso a espaço de trabalho, wi-fi  e apoio de profi s-
sionais para o desenvolvimento dos seus projetos de forma gratuita.  As 
inscrições podem ser feitas pelo site (acessasp.sp.gov.br/acessacampus). 

B - Vagas de TI 
A Resource, uma das principais e mais bem-sucedidas multinacionais 
brasileiras de serviços de TI e Integração Digital, está com mais de 300 
vagas abertas para profi ssionais de Tecnologia da Informação (TI) para 
os escritórios da Grande São Paulo. As oportunidades são para os cargos 
de Analista Programador com experiência nas tecnologias: Java, .Net, 
Android, iOS, SAS e Salesforce. Os novos colaboradores irão trabalhar 
para grandes clientes dos setores fi nanceiro, de seguros e varejo. Além 
da possibilidade de crescimento, a empresa oferece todos os benefícios 
compatíveis com o mercado. Os interessados devem cadastrar seus 
currículos no site: (http://www.resourceit.com/pt/vagas-ti/) ou e-mail 
(recrutamentoeselecao@resourceit.com). 

C - Concurso Hackathon 
Nos dias 5 e 6 de maio, a Secretaria da Fazenda do Estado será palco 
da 1º Maratona de Programação de Compras Públicas. O evento reunirá 
programadores e jovens da área de inovação e tecnologia para o desafi o 
de criar, com a base de dados da Bolsa Eletrônica de Compras (BEC), 
soluções que possam aperfeiçoar o ciclo de suprimentos e informar a 
sociedade sobre o que e como o Estado compra, e o nível de efi ciência em 
relação aos preços praticados no mercado. As equipes – com no mínimo 
três e no máximo cinco integrantes – terão 30 horas para desenvolver 
aplicativos que simplifi quem a busca por informações, com foco em 
quatro públicos. Inscrições no site (http://hackathoncompraspublicas.
fazenda.sp.gov.br).

O Fórum de Talentos Grisalhos, evento que promove a discussão acer-
ca da contratação e potencialização de profi ssionais na maturidade, é 
mais um dos projetos apoiados este ano pela Brasilprev, companhia 
especialista e líder no mercado de previdência privada. Tratando da 
empregabilidade dos brasileiros acima de 60 anos, o encontro ocorre 
no próximo dia 10, na FGV, e visa promover uma refl exão sobre os 
desafi os e oportunidades que esses talentos oferecem à dinâmica das 
empresas. Devido à importância do engajamento das lideranças de RH 
nesse processo, o encontro trata de pesquisas e experiências sobre o 
aproveitamento do capital humano maduro. Mais informações: (http://
forumtalentosgrisalhos.com.br/).

E - Carreira Sólida
A Kraft Heinz inicia uma seleção para seu programa de estágio e busca 
por jovens com atitude e desejo de desenvolver uma carreira sólida. 
Podem participar universitários de todas as áreas, cursando o último ou 
penúltimo ano da graduação, e os selecionados irão atuar em Barueri e 
na sede fabril em Nerópolis (GO). É para jovens que possuam visão de 
dono de negócio, compromisso com a excelência nas entregas e vontade 
de aprender e inovar. Na Kraft Heinz, 5ª maior companhia de alimentos 
do mundo, o ciclo de estágio dura seis meses e os estudantes fi cam 
responsáveis por um projeto de melhoria na área em que estão atuando, 
além de conhecer e participar do dia a dia da companhia. Os estudantes 
interessados deverão acessar o site (www.eunakraftheinz.com). 

F - Festival Circense
Arte, cultura, expressão, cores, acrobacias, malabarismos e muita pa-
lhaçada invadem São Paulo no mês de abril. O respeitável público da 
capital vivenciará, entre os dias 11 e 15, o universo e a magia circense 
do 1º FIC - Festival Internacional de Circo, promovido pela Associação 
dos Amigos de Memória do Circo com o apoio da Secretaria Municipal 
de Cultura, no Centro Esportivo Tietê. O festival contará com mais de 
40 atrações  vindas de diversas cidades brasileiras e também de artistas 
da Bélgica, Espanha, Itália, Argentina, Chile, Equador e Uruguai. Os 
espetáculos reúnem o encanto e a maestria do Circo mundial, enri-
quecidos pelo teatro, dança e cinema. Contará com três lonas, palco 
e estrutura para apresentação de números aéreos. Mais informações: 
(www.prefeitura.sp.gov.br/cultura). 

A Getty Images, líder mundial em Comunicações Visuais, foi nomeada Agência 
Fotográfi ca Autorizada da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e contará com 
uma equipe de 70 profi ssionais na cobertura, que se preparou por mais de 
três anos. Dez deles são fotógrafos ofi ciais da Fifa, que produzirão conteúdo 
exclusivo, de cenas dos jogos e bastidores até dos vestiários e estádios. A 
Getty cobre mais de 160 mil eventos editoriais por ano, incluindo 50 mil dos 
principais esportivos. A cobertura da Copa do Mundo é feita em todas as Edi-
ções desde 1974, sendo a da Rússia a Terceira em que a empresa terá status 
ofi cial. Todo o material produzido será enviado imediatamente das câmeras 
para o website da Getty Images e seus clientes em menos de 60 segundos. 

H - Programa de Estágio
Focada em desenvolver talentos, formar profi ssionais comprometidos 
com os valores e a missão da companhia, a Eli Lilly do Brasil realiza  
inscrições para a primeira etapa de seu Programa de Estágio 2018, com 
vagas para diferentes áreas de atuação, entre elas, farmácia, marketing, 
administração, economia, contabilidade e engenharia de produção, com 
previsão de conclusão a partir de dezembro de 2019. O programa tem o 
objetivo de identifi car estudantes comprometidos com o seu desenvol-
vimento e com a excelência em resultados, capacitando-os por meio de 
atividades relevantes para o negócio e construindo oportunidades reais 
de crescimento. Para se inscrever, basta acessar (www.vagas.com.br/lilly).

I - Luxo e Premium
É possível fazer negócios e transformar o ambiente digital em espaço nobre 
para o mercado de luxo e às marcas premium. É isso o que mostrará o Luxury 
for Web, que acontece no próximo dia 11, das 16h às 22h, na Unibes Cultural. 
Promovida pela PS Carneiro, o evento traz soluções para a comunicação di-
gital das marcas de luxo e produtos Premium, numa experiência única para 
evoluir seus conhecimentos em marketing, vendas, tecnologia e inovação. 
Destinado a executivos, profi ssionais atuantes e ingressantes no mercado de 
luxo, premium e digital, lojistas, designers e jornalistas, além das palestras, 
conexão com profi ssionais de alto nível e os melhores players do mercado. 
Informações e inscrições, no site (www.luxuryforweb.com) tel. (11) 3813-0184. 

J - Tendências da Comunicação
Entre os próximos dias 25 e 26, acontece a 3ª edição do Aberje Tren-
ds – Tendências em Comunicação, evento promovido pela Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) que objetiva discutir 
as transformações da sociedade e debater os rumos do jornalismo e da 
comunicação empresarial no país. Profi ssionais renomados do mercado 
falarão sobre temas relevantes, como os limites do lobby e os caminhos 
para as relações governamentais e institucionais no Brasil, relações com 
a comunidade, diversidade corporativa, compliance na comunicação, jor-
nalismo de dados e branded content. Outro destaque será o lançamento 
de uma pesquisa exclusiva realizada pela Aberje sobre Fake News. Mais 
informações e inscrições pelo site (http://bit.ly/AberjeTrends2018).

Os profissionais que pretendem atuar em 
Auditoria ou Perícia Contábil já podem se preparar. O 
Exame de Qualificação Técnica (EQT) será em agosto, 
entre os dias 21 e 25.  

Os editais do EQT foram publicados no Diário 
Oficial da União (DOU) de 28 de março e estão 
disponíveis no portal do CFC (www.cfc.org.br). As 
inscrições estarão abertas a partir de 2 de maio. 

Serão cinco dias de exame. No primeiro será a 
prova de Qualificação Técnica Geral (QTG), obrigatória 
para candidatos a auditores, os três seguintes para as 
provas específicas da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), Banco Central do Brasil (BCB) e 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), e o 
quinto destinado a profissionais que exercem ou 
pretendem exercer a Perícia Contábil.  

Os aprovados passam a integrar o Cadastro 
Nacional de Auditores Independentes (Cnai) ou o 
Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC), de 
acordo com a prova prestada. 

EQT SERÁ REALIZADO EM AGOSTO 

Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

OPORTUNIDADE PARA PERITOS 
O CNPC é um registro com profissionais 

qualificados, segmentados por especialidade e área de 
atuação. Ele foi criado pelo CFC para auxiliar os 
magistrados na escolha do profissional adequado e 
contribuir para a qualificação da Perícia Contábil. 

Até 31 de dezembro de 2017, os peritos 
contadores que já atuavam puderam se inscrever no 
CNPC comprovando terem experiência anterior na área. 

A partir de 1º de janeiro de 2018, passou a ser 
necessária a aprovação no EQT para fazer parte do 
cadastro. 

O CNPC é um instrumento para destacar e 
valorizar o profissional de perícia, sendo necessário 
também fazer o cadastro no portal Auxiliares da Justiça.  

Brasil e Reino Unido assinam 
acordo comercial

A infl ação - medida pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S) - fechou a 
última semana de março com 
variação acumulada de 0,17%, 
alta de 0,03 ponto percentual 
em relação à semana anterior. 
Com o resultado, o IPC-S encer-
rou o primeiro trimestre com 
alta acumulada de 1,03%. Nos 
últimos 12 meses, o indicador 
registra alta de 2,76%. Os dados 
foram divulgados ontem (2), no 
Rio de Janeiro, pelo Ibre/FGV, e 
indicam que, na última semana 
de março, quatro das oito clas-
ses de despesa componentes do 
IPC-S apresentaram elevações 
de preços.

A maior contribuição partiu 
do grupo Habitação, que passou 

de 0,17% para 0,27% entre uma 
semana e outra, impulsionado 
pela tarifa de eletricidade re-
sidencial, cuja taxa subiu de 
0,91% para 1,19%. Também 
registraram acréscimo em suas 
taxas de variação os grupos: 
Saúde e Cuidados Pessoais (de 
0,34% para 0,42%), Educação, 
Leitura e Recreação (de -0,20% 
para -0,09%) e Comunicação 
(de -0,17% para -0,09%).

Em contrapartida, fecharam 
com retração nos preços os 
grupos Alimentação, que saiu 
de uma pequena alta de 0,01% 
para uma infl ação negativa (de-
fl ação) de 0,02%; Transportes 
(de 0,3% para 0,23%); e Des-
pesas Diversas (de 0,08% para 
0,05%) (ABr).

A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), desta vez, passou de 3,57% para 3,54%, de 
acordo com o boletim Focus, publicação divulgada todas 

as semanas pelo Banco Central (BC), elaborada com base em 
pesquisa sobre os principais indicadores econômicos.

A projeção está mais distante do centro da meta de 4,5%, mas 
acima do limite inferior de 3%. Para 2019, a estimativa para a 
infl ação caiu, pela segunda semana consecutiva, ao passar de 
4,10% para 4,08%, abaixo do centro da meta de 4,25%. A meta 
tem limite de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. 
Nesse cenário de infl ação baixa e economia se recuperando, o 
mercado fi nanceiro espera que a taxa básica de juros, a Selic, 
seja reduzida em 0,25 ponto percentual, de 6,50% para 6,25% 
ao ano, na próxima reunião do Copom, em maio. 

O BC tem sinalizado que fará mais uma redução na taxa 
Selic, em maio, e na reunião seguinte do Copom, em junho, 
interromperá o ciclo de cortes para analisar o cenário. A Selic 
é o principal instrumento do Banco Central para alcançar a 
meta de infl ação. Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo 
é conter a demanda aquecida, e isso gera refl exos nos preços, 
porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam 
a poupança. Quando o Copom diminui os juros básicos, a 
tendência é que o crédito fi que mais barato, com incentivo à 

produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a infl ação.
De acordo com a previsão das instituições fi nanceiras, a Selic 

encerrará 2018 em 6,25% ao ano e subirá ao longo de 2019, 
terminando o período em 8% ao ano. A estimativa para o cres-
cimento do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no país, deste ano, caiu de 2,89% 
para 2,84%. Para 2019, a projeção é mantida em 3%, há nove 
semanas consecutivas (ABr).

O BC tem sinalizado que fará mais uma redução na taxa 

Selic, em maio, e na reunião seguinte do Copom, em junho, 

interromperá o ciclo de cortes para analisar o cenário. 

O Brasil e o Reino Unido fi rmaram 
um memorando de entendimento,  
em Londres, para fortalecer o co-
mércio entre os países. O objetivo 
é reduzir as barreiras comerciais e 
intensifi car a cooperação e expor-
tação mútuas. O memorando foi 
assinado pelo ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, Mar-
cos Jorge de Lima, e pelo ministro 
de Comércio Internacional do Reino 
Unido, Liam Fox.

O documento também prevê ins-
trumentos para facilitar a entrada 

do Brasil na Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (Ocde) e um acordo 
para agilizar a liberação de paten-
tes entre os dois países. Este não 
é o primeiro pacto fi rmado com 
o governo britânico. Entre 2011 
e 2016, por meio do “Prosperity 
Fund” (“Fundo da Prosperidade”), 
o Brasil recebeu aproximadamente 
14 milhões de libras para desen-
volvimento de projetos. Em 2017, 
o comércio bilateral movimentou 
mais de US$ 5 bilhões (ANSA).
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