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A 4ª Revolução 
Industrial já começou

O termo “4ª Revolução 

Industrial” tornou-

se conhecido a partir 

de 2011, quando o 

governo alemão lançou 

a iniciativa ”High-

Tech Strategy 2020”, 

anunciando que 

pretendia tornar aquele 

país ainda mais forte em 

termos industriais e de 

mercado

Também conhecida como 
“Indústria 4.0”, a iniciati-
va pretende redesenhar 

os processos de manufatura, 
de forma a que conectando 
máquinas e sistemas de com-
putador, as empresas possam 
criar redes inteligentes ao 
longo de toda a cadeia de valor. 
As fábricas terão capacidade 
e autonomia para balancear 
linhas de produção e esto-
ques, agendar manutenções, 
prever falhas nos processos 
e se adaptarem rapidamente 
aos requisitos e mudanças não 
planejadas previamente.

Algumas tecnologias que 
vem crescendo rapidamente 
são básicas para a Indústria 4.0; 
dentre as mais relevantes está 
a Internet das Coisas (Internet 
of Things – IoT), termo que 
designa a conexão em rede de 
objetos, ambientes, veículos e 
máquinas por meio de dispo-
sitivos que permitem a coleta 
e troca de dados, bem como 
seu acionamento por meio de 
sistemas de computador.

Muito importante também o 
que vem sendo chamado Big 
Data Analytics: circula nos 
meios empresariais e acadêmi-
cos a expressão “os dados são 
o petróleo da nova economia”. 
Sendo a afi rmação exagerada 
ou não, fi ca claro que vivemos 
em tempos onde os dados 
vem ganhando cada vez mais 
importância na vida cotidia-

na, especialmente no mundo 
corporativo, e que o processo 
que compreende sua coleta, 
processamento, visualização e 
utilização é chamado Big Data/
Analytics (BDA).

Para que tudo isso funcione 
adequadamente, níveis cada 
vez maiores de segurança são 
necessários: um dos principais 
desafi os para o sucesso da 4ª 
Revolução Industrial está na 
segurança e robustez dos siste-
mas de informação. Problemas 
como falhas de software ou na 
comunicação entre dispositi-
vos ou até mesmo eventuais 
invasões dos sistemas, podem 
gerar prejuízos irreparáveis.

A difusão da Indústria 4.0 
trará inúmeros impactos: um 
dos maiores será a viabilização   
de novos produtos e serviços - 
em um mercado cada vez mais 
exigente, as empresas procura-
rão integrar aos seus produtos 
as necessidades e preferências 
específi cas de cada cliente - a 
customização cada vez maior 
do produto tende a ser uma 
variável a mais no processo 
de manufatura, e as fábricas 
inteligentes serão capazes de 
levar as exigências de cada 
cliente em consideração. Tam-
bém deve aumentar a efi ciência 
da produção, ao evitarem-se 
paradas não programadas, 
falta ou excesso de matérias 
primas ou produtos acabados 
em estoque etc.

Do ponto de vista das pes-
soas, haverá boas e más con-
sequências: serão necessários 
cada vez mais profi ssionais 
qualifi cados e cada vez menos 
pessoas pouco qualifi cadas – a 
sociedade precisa defi nir como 
encaminhará esses assuntos. 

A única certeza é que já 
estamos vivendo mais essa 
Revolução, que não pode ser 
enfrentada de forma passiva. 
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A - Combate ao Machismo
A Defensoria Pública de São Paulo lançou a cartilha ‘Vamos falar sobre 
masculinidade?’, que traz orientações sobre como coibir o machismo na 
sociedade. Serão disponibilizadas 10 mil cópias em todas as unidades do 
órgão e também no site (www.defensoria.sp.def.br). A publicação fala 
sobre violência doméstica, Lei Maria da Penha e orienta sobre serviços 
de acolhimento, mas traz ainda outras refl exões. O objetivo é estimular o 
debate sobre gênero. A cartilha surge diante da necessidade de se discutir 
com os homens, não só aqueles que já tiveram envolvimento criminal 
com violência doméstica, mas todos os homens, sobre o machismo.

B - Carros Autônomos
A Ford anunciou que vai investir US$1 bilhão nos próximos cinco anos na 
Argo AI, empresa de inteligência artifi cial, para desenvolver um sistema 
de direção virtual para o veículo autônomo da empresa que será lançado 
em 2021, com potencial licenciamento para outras empresas. Fundada 
por ex-líderes do Google e do Uber, a Argo AI está reunindo alguns dos 
especialistas em robótica e engenheiros mais experientes em veículos 
autônomos, dentro e fora da Ford. A Argo AI vai somar forças no de-
senvolvimento do software de carros autônomos da Ford visando à sua 
comercialização. A agilidade da Argo AI e a escala da Ford combinam os 
benefícios de uma startup de tecnologia com a experiência e disciplina 
da montadora líder no desenvolvimento de veículos autônomos.

C - Bolsas no Weizmann
O grupo Amigos do Instituto Weizmann do Brasil oferece a cinco alunos 
brasileiros a oportunidade de participar como bolsistas do International 
Summer Science Institute, escola de verão do Instituto Weizmann de Ciências, 
em Rehovot, Israel, que acontece entre 4 e 30 de julho, período em que o 
Instituto abrirá seus laboratórios nas áreas de Bioquímica, Biologia, Química, 
Matemática, Ciência da Computação e Física para os futuros cientistas. 
Para participar preencha as informações solicitadas no site (www.amigos-
doweizmann.org.br) e envie para (weizmann.br@gmail.com), juntamente 
com uma redação em inglês de até 4 mil caracteres (incluindo espaços) com 
o tema “My interest in the Institute Weizmann Summer School- Science as 
a tool for life, Scientifi c Research and my Future Life”.

D - Olimpíada de Astronomia
As 5 mil escolas da Secretaria da Educação de São Paulo já podem se 
inscrever na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). Em 2016, foram 

mais 1,2 mil medalhas conquistadas por alunos do Ensino Fundamental e 
Médio da rede estadual. Para participar, as unidades interessadas devem 
se inscrever até 19 de março no site da organização (www.oba.org.br) 
e preencher a fi cha cadastral disponível. O objetivo da competição é 
testar o conhecimento em astronomia e aeronáutica, além de incentivar 
o estudo da ciência para estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental 
à 3ª série do Ensino Médio. Não é necessário um número mínimo de 
inscritos. As provas devem ser realizadas obrigatoriamente no dia 19 de 
maio, com o horário estabelecido pela própria unidade.

E - Anatomia em 3D
A startup brasileira Csanmek, especializada em sistemas e soluções para 
o mercado educacional, acaba de lançar um simulador 3D que substitui o 
uso de cadáveres em aulas de anatomia e em estudos clínicos, hospitalares 
e laboratorial. Trata-se da Plataforma Multidisciplinar 3D, que funciona 
como uma mesa que exibe modelos tridimensionais altamente detalhados e 
anatomicamente corretos de todos os sistemas do corpo humano, incluindo 
sistema de conexão com lousas digitais e retroprojetores. O sistema agrega 
ferramentas educacionais de diversas disciplinas e atende uma gama de 
matérias, sendo uma alternativa completa para o uso em educação nas 
diversas áreas da saúde. Saiba mais em: (www.csanmek.com).

F - Em Tempo Real
Desde ontem (13), das 21h00 às 22h00, o JR News é transmitido simulta-
neamente pelo Facebook da Record News. O telejornal, apresentado por 
Heródoto Barbeiro, é o primeiro programa da emissora que trará a opção 
para que os espectadores também possam acompanhar o conteúdo através 
da internet. “Essa é uma maneira de alcançarmos um público ainda maior 
e estreitarmos o relacionamento com nossos telespectadores. Afi nal, o 
Facebook é uma plataforma que nós já utilizamos para transmitir a nossa 
reunião de pauta e mantermos o contato com o nosso público”, comenta 
Heródoto. A Record News é sintonizada pelos seguintes canais: 55 Vivo 
TV, 78 NET, 32 Oi TV, 14 Claro, 179 Sky e 134 GVT, além do 42 UHF. A fan 
page da Record News é (https://www.facebook.com/recordnews/).

G - Programa de Trainee 
O Sistema Ari de Sá – plataforma de educação que desenvolve soluções 
educacionais para mais de 620 escolas em todo o país – abriu inscrições 
para o Programa Trainee SAS 2017, indicado a profi ssionais graduados 
há, no máximo, dois anos ou estudantes universitários que estejam a um 

ano de concluir a faculdade nos cursos de Administração, Engenharia, 
Psicologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Pedago-
gia ou demais cursos de licenciatura, TI e Gestão e Negócios. As vagas 
são para trabalhar em São Paulo ou em Fortaleza, e as inscrições se 
encerram no dia 9 de abril. a empresa busca profi ssionais com vontade 
de gerar mudanças, tanto no ambiente de trabalho, quanto no setor 
de educação. Inscrições e mais informações: (www.portalsas.com.br/
gentequetransforma).

H - Conta Corrente Digital
O Banco Intermedium, única instituição fi nanceira a oferecer conta corrente 
totalmente gratuita e uma das pioneiras na modalidade digital no Brasil, 
registrou esta semana a marca de 100 mil correntistas. A instituição, que 
obteve crescimento de 741% em sua conta corrente digital nos últimos 12 
meses, tem como meta fechar 2017 com 350 mil correntistas. No segundo 
semestre de 2016, o número de transações realizadas via Conta Digital 
Intermedium cresceu 270%, totalizando 308,2 mil transações realizadas 
apenas no mês de dezembro. O volume de transações realizadas em janeiro 
de 2017 também aumentou, com expansão de 900% em comparação a 
janeiro de 2016. Saiba mais em (www.intermedium.com.br).

I - Lata Temática
A Schin, marca de cerveja da Brasil Kirin, criou uma lata temática para 
o Carnaval de Salvador que, pela primeira vez, estampa os artistas que 
são embaixadores da marca, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown. Os dois 
aparecem em clima de celebração no Carnaval Schin Aê, conceito da 
campanha de comunicação deste ano. A lata temática é produzida em 
edição limitada e já está disponível nos pontos de vendas dos estados 
da Bahia e Sergipe durante o mês de fevereiro. O consumidor encontra 
o produto nas versões de 269 ml e 350 ml. Esta é a 14ª vez que Schin 
participa da Festa de Momo da capital baiana. Entre as ações desenvol-
vidas, estão a produção do Camarote Schin Aê, o lançamento do jingle 
Aê, criado e gravado por Carlinhos Brown, o patrocínio a trios, ensaios 
e camarotes e ativações espalhadas pela cidade.

J - 250 Mil Voos em 2016
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras operou mais de 250 mil voos em 2016. O 
resultado foi potencializado nas operações de alta temporada, como em 
janeiro – mês com mais oferta –, fevereiro, julho e dezembro. Frequências 
complementares em feriados prolongados também contribuíram com os 
números de 2016. A rota com mais voos operados ao longo de 2016 foi 
entre São Paulo (Viracopos) e Rio de Janeiro (Santos Dumont), com 8,4 
mil decolagens. Na sequência, aparecem os voos entre Viracopos e Belo 
Horizonte (7,2 mil), Viracopos e Porto Alegre (5,5 mil) e Viracopos e 
Curitiba (5,4 mil). A rota São Paulo (Guarulhos)-Belo Horizonte ocupa 
a quinta posição, com 3,9 mil operações. Nos planos para este ano estão 
voos domésticos para Santo Ângelo/RS, Mossoró/RN e Jericoacoara/CE. 
No âmbito internacional, a Azul estreará, ainda no primeiro semestre, 
frequências para Buenos Aires e Santa Cruz de la Sierra.

   

O CRCSP empossou novos delegados no dia 6 de fevereiro 
de 2017. Os delegados são os representantes da entidade em 
suas regiões, atendendo aos profissionais e autoridades locais. 

O presidente do CRCSP, Gildo Freire de Araújo, agradeceu 
aos delegados que deixavam o cargo a dedicação e empenho 
no cumprimento da função. Aos novos empossados, ele 
afirmou: “contem conosco”.  

Tomaram posse os delegados: Fabiana Cristina de Souza 
Gomes (Pereira Barreto), Jorge Luiz Micheletti (São Carlos), 
Keli Cristina Berloffa (Pedreira), Arcílio Ruzzi Filho (Mogi das 
Cruzes), Luciano Antonio Micai (Amparo), Luis Dalmo de 
Carvalho Júnior (Tupã), Robson Aureliano de Lima (Taboão da 
Serra), José do Carmo Ferreira (regional de Presidente 
Prudente), Fernando Cézar Barusso (Adamantina), Leonardo 
Jardim Basso (Osvaldo Cruz), Sandro Sakae Yamada 
(Registro), Antônio Carlos Vital de Souza (Diadema), Agnaldo 
Luiz Alves (Araras), Emerson Carlos Macini (Pirassununga), 
Marco Aurélio Fachin (Olímpia), Walter dos Santos Júnior 
(Ubatuba), Otacílio Pereira da Silva Neto (Boituva), Leana 
Bueno Leme (Itu), Rubens Zambianco (Itararé), Ricardo Pereira 
Rios (São Roque) e Aparecido Antônio Caun (José Bonifácio, 
nova delegacia).  

Compareceram os delegados regionais: Marcos Antônio de 
Campos Salles (Araçatuba), Benedito Salvador Carlos 
(Araraquara), Lilian Ricci Ghizzi (Campinas), Reginaldo de 
Azevedo (Guarulhos), Valdir Donizete Segato (Jundiaí), José 
Augusto Corchog de Vasconcelos (Osasco), Odilon Luiz de 
Oliveira Júnior (São Bernardo do Campo), Antônio Baesso 
Júnior (São João da Boa Vista), Acácio Roberto de Mello (São 
José do Rio Preto), Vera Lúcia dos Santos Vieira (São José 
dos Campos) e Fernando Nunes de Lima (Sorocaba). 

CRCSP EMPOSSA NOVOS DELEGADOS 
EM 21 CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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O número de pessoas inadimplen-
tes no país, em janeiro, manteve-se 
em 58,3 milhões, o mesmo número 
de dezembro passado. Já na compa-
ração com o mesmo período do ano 
passado, houve uma incorporação 
de 700 mil nomes. A região Sudes-
te concentra o maior número de 
inadimplentes (24,2 milhões), segui-
da pelo Nordeste (15,8 milhões); Sul 
(8,0 milhões); Norte (5,3 milhões) e 
Centro-Oeste ( 5 milhões).

Os dados são do SPC Brasil e da 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL). De acordo com 
o levantamento, 39% da população 
brasileira adulta integra a lista de 

devedores em atraso, que enfrentam, 
como consequência, difi culdades 
para comprar a prazo ou obter 
crédito. O presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro, observou que a 
partir do segundo trimestre do ano 
passado, passou a ocorrer queda no 
ritmo de aumento da inadimplên-
cia. Para ele, por causa do cenário 
recessivo “o consumidor encontra 
mais difi culdade para se endividar 
e, sem se endividar, não se torna 
inadimplente”. Em setembro do ano 
passado, o número de inadimplentes 
era 59 milhões, número que baixou 
para 58,7 milhões em outubro e 58,5 
milhões em novembro (ABr).

O número de pessoas que 
buscaram crédito caiu 1,7% em 
janeiro na comparação com de-
zembro, segundo o indicador da 
empresa de consultoria Serasa 
Experian. Em relação a janei-
ro do ano passado, a procura 
aumentou 0,5%. As classes de 
renda mais baixa tiveram os 
maiores recuos. 

Para os que ganham até R$ 
500, a queda foi de 2,2%. Entre 
os consumidores com renda 
mensal entre R$ 500 e R$ 1 
mil, a redução foi de 1,6%. Na 
faixa de renda mensal entre R$ 
1 mil e R$ 2 mil, houve recuo 
de 1,4%. Para os consumidores 
que recebem entre R$ 2 mil e 
R$ 5 mil, a queda foi de 1,5%. A 
procura por crédito caiu 1,3% 
entre os que ganham entre 
R$ 5 mil e R$ 10 mil por mês. 

Para aqueles com renda mensal 
maior que R$ 10 mil, a retração 
foi de 1,3%.

Todas as regiões brasileiras 
apresentaram recuo. Na Re-
gião Sul, a retração foi a maior, 
de 3,9%. No Centro-Oeste, 
houve queda de 2,7%. No 
Nordeste, o recuo foi de 1,4%. 
Tanto o Sudeste quando o Nor-
te registraram queda de 0,7% 
na procura do consumidor por 
crédito. Para os economistas 
da Serasa Experian, apesar 
do recuo da inflação e da 
aceleração da queda dos juros 
básicos, o consumidor ainda 
está bastante endividado, 
com baixo grau de confi ança e 
enfrentando desemprego. Por 
isso, continua conservador em 
termos de busca por crédito 
(ABr).

As estimativas fazem parte 
do boletim Focus, uma 
publicação semanal elabo-

rada semanalmente, pelo Banco 
Central (BC), com base em pro-
jeções de instituições fi nanceiras 
para os principais indicadores 
econômicos. Para 2018, a estima-
tiva para o IPCA segue em 4,5%, 
há 29 semanas consecutivas. A 
meta de infl ação que deve ser 
perseguida pelo BC é 4,5%, com 
limite de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior da 
meta é 3% e o superior 6%.

A projeção de instituições 
fi nanceiras para o crescimento 

Para o próximo ano, a estimativa para o PIB é de 2,30%.
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Projeção para infl ação em 
2017 fi ca no centro da meta
O mercado fi nanceiro reduziu pela sexta semana seguida a projeção para a infl ação, este ano. Desta vez, 
a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 4,64% para 4,47%

a Selic encerrará 2017 em 9,5% e 
2018 em 9% ao ano. Atualmente, 
a Selic está em 13%. A Selic é um 
dos instrumentos usados para in-
fl uenciar a atividade econômica e, 
consequentemente, a 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 poupan-
ça. Já 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 (ABr).

da economia, o Produto Interno 
Bruto (PIB) este ano, foi ajusta-
da de 0,49% para 0,48%. Para 

o próximo ano, a estimativa foi 
alterada de 2,25% para 2,30%.  
Para as instituições fi nanceiras, 

Procura do consumidor por 
crédito caiu em janeiro

Inadimplência fi ca estável


