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Tecnologia cognitiva
e o fator humano

nas empresas

Pessoas são 

imprevisíveis, confusas, 

talentosas e buscam 

por reconhecimento 

e oportunidades de 

exercer o melhor 

trabalho possível

Muitas vezes, esses fa-
tores têm importância 
maior para os funcio-

nários do que incentivos fi nan-
ceiros ou prestígio. Segundo o 
fi lósofo Mário Sérgio Cortella, o 
salário não é a principal fonte 
de descontentamento dos 
brasileiros em suas atuações 
corporativas. Os indivíduos 
querem ser valorizados por 
sua função.

Dentro das corporações, o 
departamento de RH repre-
senta o ponto focal que une os 
colaboradores com os valores 
da companhia. Para atuar 
nessa área, muitas vezes o 
profi ssional deve unir caracte-
rísticas de estrategistas, psicó-
logos, especialistas de cultura 
organizacional, professores 
e advogados, sem saber qual 
papel precisará assumir para 
resolver as demandas rotinei-
ras. Tudo isso por trabalharem 
com pessoas o tempo todo. 

Para adaptar-se a essa mo-
vimentação constante no 
ambiente de trabalho e ainda 
manter seus procedimentos e 
fl uxos em ordem, o RH pode 
fazer uso de novas ferramentas 
e soluções disponíveis no mer-
cado. As tecnologias cognitivas 
despontam nesse sentido, 
ao combinarem recursos de 
Inteligência Artifi cial, proces-
samento de linguagem e outras 
funcionalidades para gerar 
insights e trazer assertividade e 
rapidez na tomada de decisão. 

Segundo estudo da IBM, 
esse instrumento pode ser de 
grande ajuda para as atividades 
de recursos humanos, desde a 
contratação e integração de no-
vos funcionários a engajamen-

to e análise de performance dos 
colaboradores. 

Valorize sua equipe e não 

adie a integração com 

novas tecnologias

Erra quem acredita que com 
a maior adesão à automação 
de processos o trabalho hu-
mano será descartável. Pelo 
contrário, é preciso investir 
cada vez mais em treinamentos 
e capacitações no intuito de 
preparar equipes para lidar 
com o aumento da inserção 
de dispositivos e softwares em 
suas rotinas.

A tecnologia cognitiva des-
ponta entre as soluções dis-
poníveis, pois possibilita um 
o entendimento por meio da 
análise de padrões de lingua-
gem e sensoriais, como textos, 
imagens e sons; o raciocínio, ao 
consolidar informações com a 
extração de dados e ideias; e 
aprendizado contínuo, a partir 
de elementos e interações atu-
alizados diariamente. 

Tudo isso, se bem utilizado, 
pode trazer enormes benefí-
cios para a equipe de RH. Por 
exemplo, imagine verificar 
o potencial de determinado 
candidato em uma entrevista 
de emprego ou no processo 
de promoção. Com sistemas 
cognitivos é possível compa-
rar indicadores e aspectos do 
indivíduo com métricas da 
empresa.

Está na hora de reconhecer 
as potencialidades das solu-
ções digitais e seus benefícios 
para uma gestão tão delicada 
e complexa quanto a de equi-
pes. Unindo esses recursos, o 
RH pode trabalhar de forma 
abrangente em prol da sus-
tentabilidade da governança 
corporativa.

(*) - É vice-presidentes da Access 
na América Latina, segunda maior 
empresa do mundo no segmento 

de gestão de documentos e 
informações, presente nos Estados 

Unidos, Austrália, Brasil, Costa Rica, 
Panamá e Trinidade e Tobago.

Inon Neves (*)

A - Olimpíada de Ciências
Terminam no próximo domingo (30) as inscrições da Olimpíada Nacional 
de Ciências. A competição é aberta a estudantes do 9º ano do Fundamental 
e Ensino Médio (1ª a 3ª série) da rede estadual de São Paulo. O cadastro 
deve ser feito, obrigatoriamente, por um professor de Ciências, Física ou 
Química da escola onde está matriculado no endereço (www.onciencias.
org). A primeira fase está marcada para 17 de agosto nas escolas inscritas. 
Organizada pela SBF (Sociedade Brasileira de Física) e a ABQ (Associação 
Brasileira de Química), a Olimpíada tem o objetivo de estimular o interesse 
de jovens pelo estudo das ciências naturais, além de identifi car estudantes 
talentosos e incentivar o ingresso nas áreas científi cas e tecnológicas. Os 
vencedores recebem medalhas de ouro, prata e bronze. 

B - Emprego Doméstico
O Doméstica Legal está lançando a cartilha “Os impactos da reforma tra-
balhista no emprego doméstico”. Objetiva esclarecer sobre as mudanças 
que possam afetar as regras no trabalho doméstico. Vale lembrar que  
para o emprego doméstico, está determinado que a Lei Complementar 
está subsidiada pela CLT, ou seja, o que não estiver na Lei do Emprego 
Doméstico, será aplicado conforme as novas regras da Reforma. A reforma 
atualiza e moderniza a CLT, uma lei criada há 53 anos e é boa para incentivar 
a legalização. Para conhecer as mudanças e tirar as duvidas a respeito do 
assunto, acesse o site (www.domesticalegal.com.br). A cartilha é gratuita.

C - Cultura Vinícola
Entre 27 de agosto a 10 de setembro, acontece na Ilha da Madeira a 
Festa do Vinho. Toda a ilha fi ca em festa, mas é Funchal que se trans-
forma na “Vila do Vinho”, onde se pode degustar as especiarias direto 
dos produtores locais e ainda saber mais sobre a produção da bebida e 
as tendências do mercado. É possível saborear a gastronomia única da 
Ilha da Madeira. Apresentações musicais também marcam presença com 
diversas bandas tradicionais e artistas de outros estilos. A comemora-
ção celebra o folclore e as antigas tradições. Pelas ruas de Funchal um 
desfi le especial, que reconta a história do vinho na Madeira, celebrando 
a cultura vinícola da região. Saiba mais: (www.madeiraallyear.com). 

D - Startup no Reino Unido
Startups têm até o dia 1º de agosto para fazer suas inscrições para o Latam 
Edge Awards, primeiro prêmio voltado para startups com interesse em 

expandir suas operações para o Reino Unido. Os requisitos são: startup 
ou scale up com mais de 1 milhão de faturamento ou investimento dos 
setores: smart cities, saúde, energia, fi ntech, criativa, big data, viajem, 
mídia, jogos e wearable. Necessário falar inglês fl uente e condições para 
se mudar para o Reino Unido. As inscrições devem ser feitas pelo site 
(www.latamedge.com). Na primeira etapa, um júri latino-americano 
selecionará 6 empresas. Na segunda etapa as 6 startups passarão por 
uma mentoria e enfrentarão um júri inglês no dia 11 de outubro.  

E - Investir no Paraguai
No dia 14 de agosto, das 9h00 ás 18h00, no Hotel Tulip Inn Paulista (R. 
Apeninos, 1.070 – Paraíso), acontece  um encontro esclarecedor para 
quem deseja investir no Paraguai, onde os fatores de produção são 
amplamente vantajosas, tais como imposto único apenas na saída do 
bem exportado; custo de energia 70% menor; tributação no salário 65% 
menor; e ausência de tributação sobre a renda da indústria. Infraestrutura 
competitiva e completa à apenas 11 km do Brasil, em  ambiente político 
estável e favorável ao mercado, com uma economia em crescimento de 
3,5% ao ano. O evento é voltado para indústrias, distribuidores, pres-
tadores de serviço e interessados no assunto que buscam melhorar a 
sua competitividade. Saiba mais: (www.benefi ciosnoparaguai.com.br) 
tel. 3872-7485. 

F - Ofi cina da Bentley 
Além das ofi cinas Audi e Volkswagen, a rede de concessionária Caraigá é 
responsável também por prestar todo o serviço de pós venda aos veículos 
Bentley em solo nacional. No total, são sete anos em que a Caraigá é a 
única ofi cina autorizada da marca no Brasil, onde atendem em média 
quatro veículos por mês e possuem peças de revisão a pronta entrega. 
Para o feito, a rede precisou investir em ferramentais que atendessem 
veículos Bentley da linha Continental (Flying Spur, GT e GTC), tais 
como: scanner, equipamento de alinhamento 3D de ultima geração para 
efetuar a calibração dos sistemas de assistência (Park Assist e Adaptative 
Cruise Control, etc). Saiba mais em: (www.caraiga.com.br).

G - Programa de Trainee 
Maior empresa brasileira voltada à área de primeiros socorros, cirurgia, 
tratamento e higiene e bem-estar, a Cremer, está com inscrições abertas 
para seu Programa de Trainee 2018. Candidatos com formação entre 

dezembro de 2015 e dezembro de 2017 podem participar independen-
temente do curso de graduação. É desejável conhecimento de inglês 
e disponibilidade para viajar e mudar de cidade. Com duração de 15 
meses, conta com um formato de seleção inédito e inovador, em que 
as primeiras fases serão realizadas no ambiente digital. No site (www.
traineecremer.com.br), clique em “inscreva-se aqui”, onde entrará em 
contato com uma personagem virtual, via chatbot, quando concederá suas 
principais informações pessoais por meio de um bate papo descontraído. 

H - Compre&Confi e
O Unicef é o mais novo participante do Movimento Compre&Confi e, 
idealizado a partir da união de várias empresas e organizações, que 
tem como objetivo unir todo o mercado em prol da confi ança e preser-
var bons compradores. A parceria, fi rmada este mês, busca evitar que 
cibercriminosos realizem transações mal-intencionadas. Ao fazer parte 
do Compre&Confi e, as organizações oferecem mais segurança para os 
usuários, uma vez que o aplicativo impede todas as transações indicadas 
como fraudes pelos próprios indivíduos.  Para usar o aplicativo, os consu-
midores podem fazer a instalação gratuitamente no celular, cadastrando 
seu e-mail ou rede social e informando o CPF. Para mais informações, 
acesse: (https://www.compreeconfi e.com.br/#o-movimento).  

I - Auditor Líder 
Acontece, entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, o curso “Formação de 
Auditor Líder em Sistemas de Gestão de Qualidade – ABNT NBR ISO 
9001:2015”. Podem participar da capacitação profi ssionais de diferentes 
áreas envolvidas com o desenvolvimento, manutenção e melhoria de 
sistemas de gestão da qualidade, principalmente, consultores, audito-
res, diretores e gerentes da qualidade. O objetivo é capacitar os alunos 
quanto ao planejamento, programação, condução e relato de auditorias 
em sistemas de gestão de qualidade. Entre os assuntos estão: requisitos 
para a certifi cação de auditor no RAC e princípios e práticas de gestão; 
contexto da organização; legislação vigente e processos regulatórios, 
entre outros temas. Mais informações: tel.  2344.1725 ou (www.abnt-
catalogo.com.br).

J - Transformações Digitais 
O Instituto Information Management, maior comunidade brasileira de 
relacionamento entre empresas e fornecedores de gestão da informação, 
promove, nos dias 10 e 11 de agosto, o maior evento da América Latina 
sobre desafi os, tendências e novas tecnologias, que será realizada no WTC 
– Word Trade Center. Batizado de Information Show, o congresso terá a 
presença de renomados profi ssionais. A proposta do encontro consiste 
em trazer discussões sobre as principais tendências tecnológicas, assim 
como mostrar o impacto delas nas operações corporativas. Na ocasião, 
os palestrantes demonstrarão com cases e situações de mercado como 
novas tecnologias estão sendo exploradas para alavancar crescimento de 
negócios. Mais informações em: (http://informationshow.com.br/2017/).
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 Os 142 fi lmes brasileiros lançados nos cinemas renderam o 

maior patamar de ingressos vendidos desde a década de 90.

O ano de 2016 foi consi-
derado excelente para os 
mercados de distribuição e 
exibição cinematográficas, 
pela Agência Nacional do 
Cinema (Ancine). Além do 
recorde de público de 184,3 
milhões de espectadores e 
renda bruta de R$ 2,6 bilhões, 
dados da agência revelam 
também que 99,6% das salas 
de exibição no país já conta-
vam com tecnologia digital 
de projeção no ano passado. 
As informações mostram que 
houve crescimento no número 
de bilhetes vendidos, recorde 
de lançamentos nacionais 
e conclusão do processo de 
digitalização das salas.

De acordo com o Informe 
de Mercado de Distribuição 
em Salas de Exibição, os 142 
fi lmes brasileiros lançados nos 
cinemas renderam o maior pa-
tamar de ingressos vendidos 
desde a década de 90, levando 
30,4 milhões de pessoas às 
salas e representando 16,5% 
do total de bilhetes vendi-
dos. Também foi relevante o 
aumento na participação das 
distribuidoras nacionais na 
renda auferida com a exibição 

Proprietários de 
veículos fi nal de placa 
3 com débitos de IPVA

A Secretaria da Fazenda do 
Estado notificou proprietários 
de 467.104 veículos com fi nal de 
placa 3 que apresentam débitos 
do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) dos 
exercícios de 2012 a 2017. O aviso 
traz a identifi cação do veículo, os 
valores do imposto, da multa inci-
dente (20% do valor devido) e dos 
juros por mora, além de orientações 
para pagamento ou apresentação 
de defesa.

O contribuinte que receber o 
comunicado de lançamento de 
débito tem 30 dias para efetuar 
o pagamento da dívida ou efe-
tuar sua defesa. O próprio aviso 
traz as orientações necessárias 
para a regularização da situação, 
incluindo a localização do Posto 
Fiscal mais próximo do endereço 
do proprietário do veículo. O paga-
mento pode ser feito pela internet 
ou nas agências da rede bancária 
credenciada, utilizando o serviço 
de autoatendimento ou nos caixas, 
bastando informar o número do 
Renavam do veículo e o ano do 
débito do IPVA a ser quitado.

O proprietário que não quitar 
o débito ou apresentar defesa no 
prazo terá seu nome inscrito na dí-
vida ativa do Estado. O contribuinte 
deve regularizar a pendência com 
o Fisco para evitar a inclusão de 
seu nome no CADIN Estadual, o 
que ocorrerá depois de 90 dias da 
data de emissão do comunicado de 
lançamento de débitos de IPVA. 
Para mais informações, entrar em 
contato com a Secretaria da Fazen-
da pelo telefone 0800-170110 ou 
(portal.fazenda.sp.gov.br).

Pessoas emprestaram dados, cartão ou cheque para ajudar 

amigos e parentes.

De acordo com uma pesqui-
sa do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) 

e da Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
39% dos brasileiros já fi zeram 
compras utilizando o nome de 
terceiros, sendo que as modalida-
des mais utilizadas foram cartão 
de crédito (26%), cartão de loja 
(9%) e crediário (9%).

Os principais motivos para 
o empréstimo de nome foram 
os imprevistos (27%) e o fato 
de já estar com o nome sujo 
(25%). A principal justifi cativa 
para convencer a pessoa a em-
prestar o nome é o alto valor de 
contas a pagar não planejadas 
e a impossibilidade de pagá-las 
no momento (18%) e por não 
terem como pagar à vista as 
roupas, calçados e acessórios 
que desejam (14%). Estes 
são, aliás, os produtos mais 
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Quase 40% dos brasileiros já pediram 
nome emprestado para fazer compras

Se o orçamento já está apertado e o salário não deu para o fi m do mês, muitos brasileiros acabam 
usando o crédito de outras pessoas para conseguir consumir, pagar dívidas ou outras pendências 
fi nanceiras

empréstimo são os pais (27%), o 
cônjuge (22%) e os irmãos (19%). 
A maioria dos entrevistados 
(85%) garantem ter avisado o 
quanto seria gasto antes de pedir 
o crédito, mas 8% não avisaram.

Para Vignoli, usar o nome 
de outra pessoa para comprar 
é algo que só se deve fazer 
quando não há nenhuma outra 
alternativa. “Quem empresta se 
sente constrangido a não fazê-lo 
por causa da proximidade com 
a pessoa e pelo desejo de ajudar. 
Ao mesmo tempo, quem se vale 
do crédito de terceiros mostra 
que já está enfrentando algum 
problema fi nanceiro, como a 
negativação, por exemplo, e o 
ideal é evitar ao máximo fazer 
compras”. Nove em cada dez 
entrevistados que pediram o 
nome de alguém emprestado 
já pagaram ou estão pagando 
a dívida em dia (SPC/CNDL).

comprados dessa forma (30%), 
seguidos dos celulares (19%) 
e eletrônicos em geral (14%).

“A questão nem sempre se 
resume aos imprevistos, uma 
vez que muitas pessoas pedem 
ajuda a familiares e amigos por 
que querem comprar algo e não 

podem, seja em razão de terem 
o nome incluído em cadastros 
de proteção ao crédito, seja por 
que o que desejam não está den-
tro de sua realidade fi nanceira”, 
explica o educador fi nanceiro do 
SPC Brasil, José Vignoli. As prin-
cipais pessoas recorridas para o 

Ancine: 2016 registrou recorde de 
público nos cinemas brasileiros

de obras brasileiras, que chegou 
a 95,8%. 

Já o Informe de Mercado do 
Segmento de Salas de Exibição 
tem como destaque a conclusão 
do processo de digitalização 
do parque exibidor brasileiro. 
O relatório mostra que quase 
todas (99,6%) as salas de ci-
nema do país já contam com a 
tecnologia digital de projeção. 
O número de salas de exibição 
no país continuou crescendo, 
fechando o ano com 3.160 salas 
em funcionamento, próximo ao 

recorde observado na década 
de 70, quando o país chegou 
a ter 3.276 salas.

Outro dado que consta do 
informe da Ancine é a queda no 
número de habitantes por sala 
de cinema no Brasil, que caiu 
de 88,6 mil em 2010 para 65 mil 
em 2016. Essa redução decorre 
do ritmo de crescimento do 
número de salas nos últimos 
seis anos, sempre superior ao 
aumento populacional e é mais 
intensa nas regiões Norte e no 
Nordeste (ABr).

São Paulo - A demanda por 
transporte aéreo doméstico de 
passageiros aumentou 1,6% em 
junho na comparação com o 
mesmo mês de 2016, na quarta 
alta do indicador após 19 meses 
consecutivos em queda. A oferta 
por transporte aéreo doméstico 
registrou queda de 1,0% na mesma 
base de comparação, após três 
altas consecutivas. Nos seis pri-
meiros meses do ano, demanda e 
oferta acumularam alta de 0,6% e 

queda de 0,6%, respectivamente, 
informou ontem (26), a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em junho, foram transportados 
6,9 milhões de passageiros pagos em 
voos domésticos, representando um 
aumento de 1,9% em relação ao mes-
mo mês do ano anterior. Segundo a 
Anac, Gol e Latam permaneceram 
na liderança no mercado doméstico 
no primeiro semestre, com participa-
ções de mercado de 35,9% e 32,3%, 
respectivamente (AE).

Aumenta a demanda no 
transporte aéreo doméstico


