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A - Projeto Social
A TopMind, empresas de prestação de serviços de TI, auxilia profi ssionais 
por meio de seu projeto social Top + Próximo, que auxilia pessoas que 
estão em busca de recolocação no mercado de trabalho a ampliarem 
suas redes de relacionamento e se prepararem para novas exigências 
das companhias. Em parceria com cerca de 80 palestrantes voluntários, 
realiza workshops sobre desenvolvimento profi ssional e pessoal, incluindo 
técnicas de negociação e tendências de inovação em tecnologia. Também 
auxilia profi ssionais com a ampliação de networking, coaching estratégico 
e produção de currículo. Os workshops acontecem as terças-feiras, das 
8h30 às 12h30, na Bela Vista. A participação é gratuita. Mais informações: 
(topmaisproximo@topmind.com.br).

B - Feira Gastronômica 
Todos os anos, em Lima, no Peru, é realizado o Mistura, um dos festivais gas-
tronômicos mais reconhecidos da América Latina. A importância que a feira 
conquistou nos últimos anos, combinada com o reconhecimento culinário 
internacional do Peru, fez do Mistura uma feira gastronômica importante, 
que abrirá suas portas no mês de setembro para que cidadãos locais e visi-
tantes estrangeiros desfrutem do melhor da cozinha e da cultura peruanas. 
A feira será dividida em 14 ruas e avenidas, entre os quais estarão reunidos 
bares, tabernas, fusões, chocolatiers, caminhões de sabor e comida (food 
trucks), confeiteiros, entre outros. Mais informações: (http://mistura.pe/).

C - Forense Corporativo
A KPMG está com inscrições abertas para projetos de educação exe-
cutiva voltados para área de forense corporativo. Cursos disponíveis: 
técnicas para entrevistas investigativas, investigações corporativas, 
segurança da informação e certifi cação em compliance. A KPMG ainda 
disponibiliza aulas para turmas de Gestão de Ativos de Software e para 
a Risk University, programa de capacitação em governança, risco e 
compliance. São focados compartilhamentos de experiências e bases em 
estudos de casos e proposição de soluções para as situações e desafi os 
apresentados no cotidiano dos participantes. Mais informações no link: 
(http://home.kpmg.com/br/pt/home/servicos/risk-university.html) ou 
pelo email: (isinotti@kpmg.com.br).

D - Busca de Pneus
Pesquisa produzida pela plataforma Pnex indicou diferenças de até 53% 

nos preços dos varejistas online. Foram considerados produtos referentes 
às categorias de veículos SUV, Sedan e Hatch. O levantamento foi feito 
com uma amostragem de 1.400 ofertas referentes à base em dados do 
site, que conta com mais de 70 mil, entre 150 marcas. A maior variação 
fi cou entre os pneus do tipo Aro 17, com 38%. Esse produto é usado 
em automóveis do tipo SUV, como Sportage, Pajero e Freemont. Em 
análise por veículo, o pneu destinado ao Tiguan apresentou diferenças 
de preços de até 53%. O Pnex apresenta como diferencial a facilidade 
em encontrar produtos e serviços, além de permitir o agendamento em 
um estabelecimento especializado. Saiba mais em: (http://pnex.com.br/). 

E -  Alphaville/Av. Paulista
A Voom, serviço de helicóptero sob demanda, anuncia a chegada de 
uma nova rota de voo que liga Alphaville à Avenida Paulista. Agora, as 
pessoas poderão poupar tempo e dinheiro, além de aproveitar a bela 
vista no trajeto de nove minutos. O voo custa R$ 250 e está disponível 
de segunda a sexta-feira, nos horários de pico: no início da manhã e no 
fi m da tarde. Também é possível agendar a rota entre a Avenida Paulista 
e Alphaville por meio do app da Cabify (www.cabify.com). Para isso, 
basta selecionar a opção “CabiFly” no app - disponível para download 
nas versões Android e iOS - que levará o usuário à página da Voom para 
agendar o voo. A também Voom opera em outros sete helipontos em 
São Paulo e na região metropolitana da cidade. 

F - Educação Executiva
A FGV realiza, entre os próximos dias 23 e 27, às 19h, a sexta edição da 
“Semana de Educação Executiva”, com 12 palestras gratuitas de gran-
des nomes do mercado sobre os seguintes temas: Big Data Analytics; O 
perfi l do novo profi ssional de Relações Governamentais que o mercado 
busca; Gestão da Mudança – Aspectos Comportamentais e Emocionais; 
Como Traduzir uma Estratégia Global na Realidade Local e Nacional; A 
Importância da Medicina Baseada em Evidência para Gestão de Clíni-
cas e Hospitais; Inteligência Emocional: como liderar você mesmo e a 
equipe; A exclusão dos benefícios fi scais do ICMS das bases de cálculo 
do Imposto de Renda; Fake News; entre outras. Inscrições: os (http://
portal.fgv.br/eventos/6a-semana-educacao-executiva).

G - Corretora de Criptomoedas
A Mosaico Digital Assets - holding que investe e constrói empresas com 

foco em blockchain e ativos digitais, acaba de lançar a Modiax, corre-
tora de criptomoedas que nasce focada nas necessidades do investidor 
digital e com o intuito de ampliar o número de pessoas que investem 
em criptomoedas, sendo a primeira corretora de ativos digitais do país 
a oferecer três meses de isenção nas taxas de negociação. A intenção é 
poder mostrar a proposta de valor da empresa para o maior número de 
usuários, para só então defi nir qual o modelo de cobrança seria o mais 
justo, de acordo com as necessidades do mercado. A Modiax preenche 
um grande gap entre o mercado fi nanceiro tradicional e os players de 
ativos digitais nacionais. Informações: (www.modiax.com).

H - Mercado da Hospitalidade
Entre os dias 18 e 21 de setembro, no São Paulo Expo, acontece a 56ª 
edição da Equipotel, principal feira de produtos e serviços voltados a 
meios de hospedagem e spas da América Latina. O evento contará com 
7 setores: Cozinhar & Servir, Décor & Conforto, Gestão & Conectividade, 
Lazer & Entretenimento, Cuidados & Limpeza, Relax & Bem-Estar e 
Serviços & Facilidades. A divisão faz com que a Equipotel seja a única 
feira latino-americana que envolve todos os segmentos do mercado da 
hospitalidade, trazendo diversas empresas enquanto expositoras em 
cada um dos setores. O perfi l de visitantes compreende as mais diver-
sas facetas do mercado da hospitalidade. Mais informações em: (www.
equipotel.com.br).

I - Programa de Trainee
A HSM está com inscrições abertas para a primeira edição de seu pro-
grama de trainee. A empresa busca talentos dispostos a desenvolver 
uma carreira sólida no segmento da educação, ao lado do que há de 
mais novo e relevante na gestão mundial. É preciso possuir gradua-
ção fi nalizada entre junho/2015 e junho/2018 nas áreas de Conteúdo, 
Marketing e Tecnologia. O principal motivo de iniciar um programa de 
trainee é o de formar profi ssionais capazes de fazer a diferença, de modo 
a transformar ideias em atitudes e realizar entregas de excelência aos 
clientes e prospects da empresa. As inscrições podem ser feitas até o 
próximo dia 20 através do site: (https://www.hsm.com.br/trainee-hsm/).

J - Linguagem Android
No dia 25, às 15h, a Digital House, hub de educação para a formação 
de profi ssionais para o mercado digital, oferece um workshop gratuito 
para iniciantes em programação para o sistema Android. Com duração 
de 2h, será possível aprender como criar aplicativos a partir de códigos 
que respondam aos gestos dos usuários. O conteúdo irá abordar o que 
é programação, funcionamento de aplicativos para sistema Android, 
layouts, personalização e gestos. É destinado à iniciantes, como forma 
de ter um primeiro contato com a programação, e o professor Fábio 
Tadashi explicará conceitos básicos de Java para Android. Podem 
participar pessoas a partir dos 16 anos. Inscrições: (http://bit.Iy/Works 
hop_android). Mais informações: (https://br.digitalhouse.com/).

A - Projeto Social
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com uma amostragem de 1 400 ofertas referentes à base em dados do

Afi nal, os robôs irão 

roubar os empregos dos 

seres humanos ou não?

A constante entrada de 
máquinas no mercado 
de trabalho, a partir 

da Revolução Industrial, foi 
matéria-prima para diversas 
obras de fi cção científi ca e 
tema de preocupação para as 
pessoas em todo o mundo. 

Esse movimento automa-
tizou diversos processos e 
aumentou a produtividade – ao 
mesmo tempo em que criou 
algumas profi ssões e extinguiu 
outras. 

O relatório “Futuro do Tra-
balho”, elaborado pelo Fórum 
Econômico Mundial, indica 
que 7 milhões de vagas devem 
ser extintas até 2020. Números 
impactantes, sem dúvida, mas 
antes de nos preocuparmos, é 
preciso lembrar que a transfor-
mação do sistema de trabalho 
acompanha a evolução da 
humanidade. Ou seja, a tec-
nologia não vai acabar com o 
emprego, mas reinventá-lo – e 
nós precisamos acompanhar 
essa tendência. 

Confira cinco mudanças 
significativas que já estão 
ocorrendo:

1 – Esteja conectado e 

use a tecnologia a favor 

- Entenda que os recursos 
tecnológicos podem ser alia-
dos na sua busca profi ssional. 
Antigamente, o interessado 
em arrumar um emprego pre-
cisava levar um currículo em 
papel até a empresa, às vezes 
com uma pasta de portfólio, 
e aguardar a abertura de um 
processo seletivo. Hoje, é 
possível usar a conectividade 
a seu favor. Há plataformas 
que oferecem a oportunidade 
de montar um currículo e, ao 
mesmo tempo, cadastrá-lo em 
diferentes vagas.

2 – Qualifi que-se cons-

tantemente - As melhores 
oportunidades serão desti-
nados às pessoas com mais 
conhecimento e qualifi cação 
profi ssional. Não basta mais 
fazer uma graduação para 
garantir uma boa posição em 

sua carreira. Faça uma pós-gra-
duação e cursos livres, estude 
mais, participe de workshops e 
informe-se bastante sobre sua 
área. Você sempre deve estar 
antenado com o que acontece 
em sua profi ssão.

3 – Inove nos processos 

- Profissionais que reagem 
mecanicamente e apenas 
fazem as tarefas que lhes são 
designadas são os que mais 
sofrem com a entrada das 
máquinas. Lembre-se: um robô 
consegue fazer mais processos 
automáticos, operacionais e 
repetidos do que qualquer ser 
humano. O que nos diferencia 
deles é justamente a nossa ima-
ginação e criatividade, que nos 
permitem pensar em soluções 
inovadoras para os momentos 
de maior difi culdade. Trabalhe 
isso e seu perfi l sempre será 
requisitado.

4 – Prepare-se para as 

demandas - A invasão da tec-
nologia no mercado de trabalho 
traz novas responsabilidades e 
demandas para as pessoas. É 
preciso saber operar todos os 
recursos disponíveis em nossa 
profi ssão, entender como eles 
podem ajudar e identificar 
novos serviços que você pode 
agregar em sua rotina. Quem 
trabalha passivamente vai, aos 
poucos, perder espaço em sua 
profi ssão.

5 – Não se prenda à car-

reira - Seu avô provavelmente 
trabalhou sempre no mesmo 
lugar e seu pai trocava de em-
prego apenas quando neces-
sário. Fazer carreira dentro de 
uma única empresa era sinal de 
respeito e, principalmente, de 
seriedade da pessoa. Mas essa 
ideia passou. Você e seus fi lhos 
não podem mais se prender em 
um único lugar, ainda mais com 
toda a tecnologia disponível 
para aumentar a produtividade 
e encurtar distâncias. 

Viver como freelancer e 
trabalhar por projetos já é uma 
realidade comum em muitos 
países e, cedo ou tarde, che-
gará ao Brasil.

(*) - É fundador do WallJobs – 
plataforma de integração 100%
Digital que conta com mais de

1,5 milhões de membros.

Henrique Calandra (*)

Os EUA anunciaram novas tarifa, e Pequim avisou que medidas 

seriam adotadas como resposta.

O Ministério de Comércio chinês informou sobre a decisão em 
comunicado divulgado horas depois da realização da cúpula 
China-UE (União Europeia) em Pequim, na qual ambas 

as partes se comprometeram a defender o sistema multilateral 
de comércio e rejeitaram as medidas protecionistas americanas.

No dia 10 de julho, os EUA anunciaram novas tarifas com as 
quais arrecadarão US$ 200 bilhões ao ano, e Pequim avisou que 
medidas seriam adotadas como resposta. Essas novas taxas terão 
um alcance muito superior aos encargos que já entraram em vigor, 
no valor de US$ 34 bilhões, e que levaram a China a apresentar 
uma queixa à OMC em 6 de julho. Em abril, Pequim também 
apresentou outra queixa depois que o governo de Donald Trump 
anunciou tarifas de 25% e 10%, respectivamente, a determinados 
produtos de aço e de alumínio procedentes do gigante asiático.

Durante a cúpula de ontem, China e UE apostaram por uma 
reforma pactuada da OMC com o objetivo de evitar guerras co-
merciais que gerem caos no sistema econômico internacional. 
A China é o principal parceiro comercial da UE, com a qual os 
europeus mantêm uma balança defi citária (de 176,6 bilhões de 

A economia registrou forte retração, sob impacto da greve dos 

caminhoneiros.

A atividade econômica 
recuou em maio. O Índice 
de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br), 
dessazonalizado (ajustado 
para o período), apresentou 
queda de 3,34%, na compara-
ção com abril, de acordo com 
dados divulgados hoje (16). O 
recuo veio após crescimento 
de 0,5%, em abril comparado 
a março, de acordo com dados 
revisados.

Em maio, o país foi afetado 
pela crise de desabastecimen-
to gerada pela greve dos ca-
minhoneiros no final do mês.
Na comparação com o mesmo 
mês de 2017 (sem ajuste para 
o período), houve queda de 
2,9%. No ano, foi registrado 
crescimento de 0,73%. Em 
12 meses, a expansão chegou 
a 1,13%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da ativida-
de econômica brasileira e aju-
da o BC a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. O índice incorpora 
informações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, comér-
cio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo 
BC para tentar antecipar, por 
aproximação, a evolução da 
atividade econômica. Mas o 
indicador ofi cial é o Produto 
Interno Bruto (PIB – a soma de 
todas as riquezas produzidas 
no país), calculado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística. Para instituições 
fi nanceiras consultadas pelo 
BC, o PIB deve crescer 1,5%, 
neste ano (ABr).
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EDITAL DA 2ª EDIÇÃO DO EXAME DE 
SUFICIÊNCIA EM 2018 ESTÁ DISPONÍVEL

Resultado preliminar da 1ª edição foi divulgado pelo CFC

China apresenta nova queixa 
à OMC por tarifas dos EUA

A China apresentou à Organização Mundial do Comércio (OMC) ontem (16), uma nova queixa formal 
contra os Estados Unidos devido ao anúncio de tarifas adicionais no valor de US$ 200 bilhões

euro em 2017). A UE é o segundo maior parceiro comercial da 
China, atrás dos EUA. O balanço também é defi citário para os 
americanos, com US$ 375 bilhões em 2017, um número recor-
de que Trump pretende reduzir em US$ 200 bilhões até 2020 
(Agência EFE).

Com greve, atividade 
econômica recuou 

3,34% em maio


