
Sua profi ssão está em risco? 
Reinvente-se!

Em 1º de Maio, o Dia do 

Trabalho é comemorado 

em muitos países. Há 

motivos para festa? 

Sim, porque é um dia 
dedicado a reafi rmar a 
importância do trabalho 

na vida de cada pessoa e a re-
pensar os direitos de milhões 
de trabalhadores, nem sempre 
respeitados, em especial dos 
mais pobres e das vítimas de 
migrações forçadas. E há mo-
tivos para refl exão? Muito mais. 
O avanço avassalador do uso de 
novas tecnologias está criando 
novas profi ssões, mas, princi-
palmente, fazendo desaparecer 
quase que da noite para o dia 
milhões de postos de trabalho.

Você se considera seguro 
em sua profi ssão? Mais do que 
em qualquer outra época da 
história da humanidade, como 
ocorreu nas grandes descober-
tas que levaram à revolução 
industrial, o mundo vive hoje 
um período turbulento e de 
profundas transformações. 
Com uma visão futurista do 
mercado de trabalho, o autor 
japonês Ryuho Okawa deixa 
recado sintomático aos jovens 
profi ssionais em seu livro Tra-
balho e Amor: “Devem escolher 
intencionalmente trabalhos 
que os outros não querem 
fazer. Devem sentir prazer em 
navegar por mares desconhe-
cidos e apostar seu futuro em 
áreas menos conhecidas.” 

Tarefas que você está exe-
cutando com muita dedicação, 
baseado no que aprendeu du-
rante anos de formação e pela 
experiência, podem ser substi-
tuídas a qualquer momento por 
um robô ou um software. Há 
dezenas de exemplos. Quase 
ninguém mais recorda de fun-
ções como telefonista, alfaiate, 
costureira, sapateiro, arqui-
vista, digitador, cobrador de 
ônibus e todas aquelas ligadas 
à indústria e substituídas por 
robôs. Nos serviços públicos, 
dezenas de funções burocráti-
cas estão sendo engolidas pela 
informatização. 

E a automação dos serviços 
bancários já está eliminando 
milhares de empregos no setor. 
Até mesmo no campo, lavrado-
res estão sendo substituídos 
por máquinas. Há mudanças 
mesmo em profi ssões criativas, 
consideradas quase intocáveis 
por exigir grande volume de 
conhecimento e experiência. 
Ninguém mais está totalmente 
protegido. É o caso do jorna-
lismo, da advocacia e até da 
medicina. 

Alimentados por grande 
quantidade de dados, há com-
putadores capazes de escrever 
um texto ou de montar um 
processo de defesa.

Na área médica, equipamen-
tos com fi nalidade diagnóstica 
já são vendidos com programas 
baseados em algoritmos que 
podem ajudar, por exemplo, 
um ortopedista a detectar 
alguma anormalidade em um 
raio-X ou em outros exames 
de imagem, como aqueles que 
mapeiam a retina em busca de 
degenerações. 

A Inteligência Artificial 
pode se igualar e até superar 
o homem quando o assunto é 
saber quem é doente e quem 
não é (Folha, 22/2/2018). Cada 
vez mais, o médico divide sua 
rotina com o computador. Nós 
trabalhadores devemos fi car 
de olhos abertos, nunca deixar 
de estudar e ter a consciência 
de que precisamos constan-
temente nos reinventar e 
apostar em áreas que ainda 
não tenham alcançado o pleno 
desenvolvimento. 

É impensável em um merca-
do de trabalho em constante 
evolução achar que teremos 
30 ou 40 anos de profi ssão sem 
enfrentar tropeços. Ainda de 
acordo com Okawa, uma das 
condições para o sucesso neste 
novo mundo dominado pela tec-
nologia é “progredir num campo 
absolutamente desvinculado de 
qualquer coisa que tenha sido 
feita, e então combinar o novo 
com o velho para criar algo 
totalmente original”. 

Para ele, a tendência atual é 
o fortalecimento de profi ssões 
e trabalhos capazes de trazer 
felicidade ao ser humano, com 
menos consumismo e mais sus-
tentabilidade – uma reação aos 
excessos da economia atual. 
As tendências do futuro são 
voltadas para coisas que bro-
tam de uma diferente maneira 
de pensar. Crianças e jovens 
precisam ser conscientizados 
dessa realidade desde o início 
de sua formação. Como líde-
res da sociedade do futuro, 
deverão ser capazes de guiar 
a humanidade por caminhos 
desconhecidos. 

Que o Dia do Trabalho seja 
um momento de festa, de rei-
vindicar direitos, mas acima de 
tudo de refl exão.

(*) - É consultor de novos negócios 
da editora IRH Press do Brasil, 

que publica em português as 
obras de Ryuho Okawa, autor com 

mais de 2.300 livros publicados, 
ultrapassando 100 milhões de cópias 

vendidas, em 29 idiomas
(www.okawalivros.com.br).
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A - Novos Talentos
A Embraer, em parceria com a Gupy – startup de software de recruta-
mento inteligente –, passa a usar inteligência artifi cial para a seleção de 
novos talentos. A proposta é iniciar os processos seletivos em âmbito 
de estágio em nível superior, e, no futuro, expandir a tecnologia para 
todas as ações de atração e retenção de talentos, alinhados à cultura 
da empresa e aos desafi os do futuro. Os candidatos a vagas de estágio 
podem se cadastrar no site (http://embraer.gupy.io) até 9 de maio. A 
análise dos perfi s, no entanto, será feita após cada inscrição, o que agiliza 
a resposta aos estudantes interessados.

B - Impactos Ambientais 
Para capacitar profi ssionais a lidarem com o Direito Ambiental e Proces-
sual de maneira prática, a UFSCar está com inscrições abertas no curso 
de Perícia Judicial Ambiental. São abordadas as formas de avaliação dos 
impactos ambientais, além da construção e análise de laudos ou pare-
ceres técnicos. O curso forma profi ssionais para intervenção em casos 
práticos, aptos a atuarem como perito ambiental ou assistente técnico 
em perícia judicial e extrajudicial. Os interessados podem se inscrever 
até o dia 30 de junho. As aulas serão presenciais, em quatro sábados 
do mês de julho, no Campus São Carlos. Há também atividades extras 
a distância. Mais informações em (www.pericia2018.faiufscar.com). 

 C - Felicidade no Trabalho
A partir das mais recentes pesquisas na área de neurociências e da Psico-
logia Positiva, o tema da felicidade foi incluído na agenda científi ca. Por 
essa razão, uma série de empresas americanas e europeias vêm  investindo 
na promoção de ações organizacionais e programas de treinamento para 
promover a felicidade no ambiente de trabalho para aumentar a lucra-
tividade organizacional e a efetividade corporativa. Na palestra gratuita 
“Felicidade dá Lucro (e agora é Ciência!)”, que acontece nesta quinta-feira 
(19), das 14:00 às 17:00, na Câmara Brasil-Alemanha (Rua Verbo Divino, 
1488,Chácara Santo Antônio), a especialista em Psicologia Positiva pela 
Universidade da Pennsylvania, Lilian Graziano, mostrará como a felicida-
de no ambiente de trabalho impacta diretamente na produtividade das 
empresas. Mais informações no tel. (11) 98152-3976.

D - Cutelaria e Facas Artesanais
Nos dias 5 e 6 de maio, no Centro de Convenções Frei Caneca, acontece 
a 6ª Mostra Internacional de Cutelaria. O evento reúne os principais 
nomes do segmento do País, como Ricardo Vilar e Sandro Boeck, além 

de expoentes internacionais como o georgiano Zaza Revishvili, que vão 
apresentar suas mais recentes criações e dividir seus conhecimentos com 
os visitantes. Durante a mostra, serão realizadas palestras, demonstra-
ções de forja e workshops de Kali Silat, arte-marcial de origem fi lipina 
que usa facas, machados e espadas para defesa pessoal. Cutelaria é o 
nome dado ao ofício de quem fabrica ou vende facas e instrumentos de 
corte. Saiba mais em (http://www.mostrainternacionaldecutelaria.com/). 

E - Método Champenoise
Dois rótulos da Bueno Wines, de Galvão Bueno, foram premiados com 
Medalha de Ouro na 16ª edição do Concurso Mundial Bruxelas – Edição 
Brasil 2018: Bueno Paralelo 31 – Safra 2013, vinho tinto de corte bordalês, 
escolha pessoal do narrador, foi o primeiro vinho produzido na Bellavista 
Estate. E o espumante Bueno Cuvée Prestige Brut D.O. Produzido com 
uvas provenientes de Garibaldi, no Vale dos Vinhedos, é elaborado pelo 
método tradicional Champenoise. Nessa 16ª edição do Concurso Mundial 
de Bruxelas Edição Brasil, foram avaliadas 180 amostras de vinhos por 
um júri formado por enólogos, jornalistas e formadores de opinião, de 
países como Brasil, Bélgica e Alemanha. O evento teve a coordenação 
dos jornalistas Eduardo Viotti, do Brasil, e Baudouin Havaux, da Bélgica. 
Saiba mais em (http://www.buenowines.com.br).

F - Aço Bi-metal  
A Starrett, uma das maiores fabricantes de ferramentas do mundo, está 
investindo mais de R$ 50 milhões em sua fábrica instalada em Itu, para 
suprir a demanda do mercado brasileiro e Latino Americano que voltará a 
crescer nos próximos anos. A operação faz parte de uma estratégia mundial 
da Starrett que, para tornar a marca ainda mais competitiva globalmente, 
optou em investir no Brasil, tornando a fábrica no País a responsável por 
fornecer diretamente toda a linha de aços bi-metais e algumas linhas de 
serras da marca para Centros de Distribuição espalhados pelo mundo e 
para outras plantas do L. S. Starrett Co.. Com isso, a planta brasileira será 
umas das mais importantes da companhia, cuja matriz está nos EUA. Outras 
informações: (www.starrett.com.br).

G - Educação Executiva
Um dos softwares mais utilizados no mundo, o Excel é requisito obrigatório 
em muitas vagas de emprego. Ter o domínio dessa ferramenta pode ser o 
diferencial em uma contratação ou mesmo na sua evolução profi ssional. 
O curso de extensão “Excel – do básico ao intermediário”, com início 
no próximo dia 1º de maio, faz parte da nova iniciativa da Faculdade de 

Administração da Escola de Sociologia e Politica voltada para Educação 
Executiva. O excel, por possuir inúmeras aplicações, ajuda no aumento 
da produtividade profi ssional e organizacional. Pode ser utilizado no setor 
fi nanceiro, na automatização de processos, na interação com outros usuários, 
na geração de gráfi cos e dashboards, sem falar que muitos pesquisadores o 
utilizam para realizar cálculos estatísticos. Mais informações: (http://www.
fespsp.org.br/cursos_educacao_executiva).

H - Estágio e Emprego
A FGV promove, em parceria com a Vero Solutions, entre os dias 2 e 11 
de maio, a terceira edição da feira virtual de Estágio e Emprego – a FGV 
Talentos 2018. A instituição ampliou parcerias com empresas de diferentes 
segmentos e conta com o patrocínio da Enel, Mattos Filho Advogados, Vivo 
e White Martins. O evento é gratuito e direcionado a estudantes de todo o 
Brasil que estejam cursando ensino superior ou pós-graduação e aos que 
concluíram o curso universitário nos últimos anos. Dentro de um ambiente 
virtual, as empresas participantes devem divulgar mais de mil oportunida-
des de estágios, programas de trainee e vagas efetivas, além de selecionar 
virtualmente candidatos e divulgar conteúdo sobre carreiras e mercado de 
trabalho. Para conhecer as empresas participantes, fazer inscrição ou obter 
mais informações, visite: (www.fgv.br/fgvtalentos). 

I - Ciência de Dados
A Udacity, conhecida como a Universidade do Vale do Silício, está com 
inscrições abertas para seu programa de bolsas para cursos em ciência 
de dados. Oferecida em parceria com o grupo alemão Bertelsmann, a 
iniciativa selecionará 15 mil estudantes ao redor do mundo, incluindo 
brasileiros. O objetivo é preparar mais profi ssionais para atuar nesta 
área, considerada a mais promissora do século XXI, segundo pesquisa 
da Harvard Business Review. As inscrições, gratuitas, estão abertas até 
o próximo dia 22, no site (https://www.udacity.com/bertelsmann-data-
-scholarshipsda Udacity), com resultados divulgados no mês de maio. 
Os 15 mil candidatos aprovados serão contemplados com uma bolsa 
integral para o curso Introdução à Estatística Descritiva, com duração 
de três meses. 

J - Programa de Estágio 
A Safi ra Energia, uma das principais comercializadoras e consultorias 
do mercado de energia no Brasil, está com inscrições abertas para seu 
Programa de Estágio 2018, que prevê selecionar universitários dos cur-
sos de Engenharia, Matemática, Estatística, Ciências da Computação, 
Análise de Sistemas, Direito, Economia, Administração de Empresas, 
Publicidade e Propaganda, Psicologia, dentre outros. Esta é a primeira 
vez que a empresa organiza um programa de estágio e os alunos sele-
cionados ocuparão nove posições nas áreas de Operações, Comercial, 
Trading, Análise de Risco, Regulatório/Back Offi ce, Recursos Humanos, 
Contabilidade, Marketing e Tecnologia da Informação. Podem se inscrever 
alunos que estejam cursando os dois últimos anos da graduação, e para 
cada posição existem conhecimentos desejáveis. Mais informações e 
inscrições: (https://www.estagiosafi ra.com.br/).

A - Novos Talentos
A Embraer, em parceria com a Gupy – startup de software de recruta-

de expoentes internacionais como o georgiano Zaza Revishvili, que vão 
apresentar suas mais recentes criações e dividir seus conhecimentos com 
os visitantes Durante a mostra serão realizadas palestras demonstra

A Caixa Econômica Federal 
anunciou ontem (16) redução 
das taxas de juros do crédi-
to imobiliário e aumento do 
percentual do valor do imóvel 
fi nanciado. As taxas mínimas 
passaram de 10,25% ao ano para 
9% ao ano, no caso de imóveis 
do Sistema Financeiro de Habi-
tação (SFH), e de 11,25% ao ano 
para 10% ao ano para imóveis 
enquadrados no Sistema de Fi-
nanciamento Imobiliário (SFI).

As taxas máximas caíram de 
11% para 10,25%, no caso do 
SFH, e de 12,25% 11,25%, no 
SFI. Segundo o presidente da 
Caixa, Nelson Antônio de Souza, 
a redução das taxas de juros 
facilita o acesso à casa própria 
e estimula o mercado imobili-
ário. “O objetivo da redução é 
oferecer melhores condições 
para os nossos clientes, além de 
contribuir para o aquecimento 
do mercado imobiliário e suas 
cadeias produtivas”, destacou, 
em nota.

A última redução de juros 
feita pela Caixa ocorreu em 
novembro de 2016, quando as 
taxas mínimas passaram de 
11,22% para 9,75% ao ano para 
imóveis fi nanciados pelo SFH, 
e de 12,5% para 10,75% ao ano 
para imóveis do SFI. O banco 
aumentou novamente o limite 
de cota de fi nanciamento do 
imóvel usado, de 50% para 70%. 
Em setembro do ano passado, a 
Caixa tinha reduzido para 50% 
do valor do imóvel o limite má-
ximo de fi nanciamento.

A Caixa também retomou o 
fi nanciamento de operações de 
interveniente quitante (imóveis 
com produção fi nanciada por 
outros bancos) com cota de 
até 70%. Os prazos para per-
manecem entre 156 para 420 
meses no caso do SFH e 120 
a 420 meses, no SFI. A Caixa, 
que lidera o mercado com cerca 
de 70% das operações, possui 
R$ 82,1 bilhões para o crédito 
habitacional em 2018 (ABr).

O mercado fi nanceiro reduziu a projeção para o 
crescimento da economia este ano

De acordo com a pesquisa do Banco Central (BC) junto a 
instituições fi nanceiras, a estimativa para a expansão do 
PIB - a soma de todos os bens e serviços produzidos no 

país - caiu pela terceira semana consecutiva. A projeção passou 
de 2,80% para 2,76%. Há quatro semanas, a estimativa estava 
em 2,83%. 

Para 2019, a expectativa permanece em 3% há 11 semanas 
seguidas. Os dados constam do Boletim Focus, divulgado se-
manalmente pelo Banco Central às segundas-feiras. O mercado 
fi nanceiro também tem alterado a projeção para a infl ação este 
ano. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA – a infl ação ofi cial do país) passou de 3,53% para 
3,48% na décima primeira redução consecutiva.

A projeção segue abaixo do centro da meta de 4,5%, mas 
acima do limite inferior de 3%. Para 2019, a estimativa para a 
infl ação foi ajustada de 4,09% para 4,07%, abaixo do centro da 
meta (4,25%). Para alcançar a meta, o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,5% 

 

Os profissionais da contabilidade têm uma data 
especialmente dedicada para reconhecer os relevantes 
serviços prestados por nossa classe.  

Em 25 de abril é celebrado o Dia do Profissional 
da Contabilidade, instituído em 1926 pelo senador João 
Lyra e oficializado pela Lei Estadual n.º 1.989/79. 

Mais que celebrar as conquistas da profissão, 
este dia é para refletir sobre como podemos contribuir 
para a valorização da nossa classe perante a sociedade.  

Os 520 mil profissionais da contabilidade 
brasileiros, 151 mil deles no Estado de São Paulo, 
contribuem diariamente para o progresso do país, pois 
as informações prestadas por eles orientam a gestão de 
entidades de todos os portes e segmentos de atuação. 

25 DE ABRIL: DIA DO PROFISSIONAL DA 
CONTABILIDADE 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
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 

CRCSP MAIS VOCÊ: VALORIZANDO A PROFISSÃO 
Para promover a valorização da profissão, 

criamos a campanha CRCSP Mais Você.  
As ações do projeto visam destacar a 

importância do profissional, das boas práticas contábeis 
e do registro, porque profissional registrado é profissional 
qualificado. 

Em uma das ações, a Solenidade de 
Reconhecimento ao Registro Profissional, prestamos 
homenagens àqueles que possuem registro no CRCSP 
há mais tempo, sem faltas éticas ou disciplinares, e 
realizamos a entrega das carteiras de identidade 
profissional aos novos contadores.  

Com duas edições já realizadas na sede do 
CRCSP, a ação será desenvolvida também nas cidades 
do interior, litoral e regiões metropolitanas.  

Pretendemos assim destacar os bons exemplos 
de uma atuação ética e responsável, para que a nossa 
profissão seja cada vez mais reconhecida. 

Redução das taxas de juros facilita o acesso à casa própria e 

estimula o mercado imobiliário.

A estimativa para o IPCA, a infl ação ofi cial do país, passou de 

3,53% para 3,48% na décima primeira redução consecutiva.
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Mercado reduz projeção do 
crescimento da economia

ao ano. Quando o Copom aumenta a Selic, a meta 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 con-
sumo, reduzindo o controle sobre a infl ação. De acordo com a 
previsão do mercado fi nanceiro, a Selic encerrará 2018 em 6,25% 
ao ano e subirá ao longo de 2019, encerrando o período em 8% 
ao ano (ABr).

Caixa reduz para 9% 
ao ano taxa de juros 
do crédito imobiliário


