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QUINTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2018

MEI PARA PRESTAR SERVIÇO EM QUALQUER ÁREA
Empresa pode contratar o MEI para prestar serviço em qualquer área ou 
atividade da empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA RETIRADA DE PRÓ-LABORE QUAL O VALOR MÍNIMO?
O valor de pró-labore decorre do contrato social ou da deliberação dos 
sócios. A legislação previdenciária vigente não determina nenhum 
valor nesse sentido. O sócio, que é contribuinte individual, que deixar 
de contribuir para o RGPS não terá acesso a benefícios como auxílio-
-doença e aposentadoria, no entanto, a base de cálculo da contribuição 
dos segurados do referido regime, conforme inciso III do § 1° do art. 
54 da IN RFB 971/2009, é o salário mínimo.

CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY
Na contratação de funcionário para função de motoboy é obrigatório o 
exame toxicológico? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO NA RESCISÃO POR ACORDO
Na rescisão de trabalho na modalidade acordo, qual o prazo do aviso 
prévio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS MEI DEVERÃO ENTREGAR A DECLARAÇÃO DA RAIS 
QUANDO NÃO TEM FUNCIONÁRIO REGISTRADO?

O MEI que não contratar empregado fica dispensado de apresentar a 
Relação Anual de Informações Sociais- RAIS. Base Legal: art. 99, inciso 
II da Resolução CGSN nº 94/2011.

VENDA DE PRODUTOR RURAL PF
Produtor rural (pessoa física) que vende para produtor rural (pessoa 
física) qual alíquota é necessário recolher sobre a venda e o venci-
mento? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS IMPOSTOS INCIDEM SOBRE UMA POUSADA
Empreendedor deseja abrir uma pousada, qual os impostos que inci-
diram sobre a folha de pagamento? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Não é de hoje que a falta 

de mão de obra qualificada 

atormenta os empresários 

brasileiros 

Outro fator que tem tirado o 
sono da gestão de recursos 
humanos é a retenção de 

talentos. De acordo com a C-Suite 
Challenge, a atração e retenção é 
uma das principais preocupações 
dos gestores. Apesar de parecerem 
temas completamente diferentes, 
eles caminham lado a lado, uma 
vez que a falta de profissionais 
qualificados aumenta a demanda 
por aqueles que preenchem todos 
os requisitos. 

Uma pesquisa feita pela empresa 
norte americana MyEmployees, 
demonstrou que 30% dos 
profissionais acreditam que estarão 
trabalhando em outro lugar nos 
próximos anos. Mas, o que chamou 
a atenção no estudo é que 50% 
afirmam ter valores diferentes das 
empresas que trabalham e, 60% 
não sentem que seus objetivos de 
carreiras estejam alinhados com 
os planos que as empresas têm 
para eles. 

Esses dados demonstram que 
empresas e profissionais possuem 
horizontes e visão de futuro 
diferentes. Olhando para isso, 
entendemos porque a retenção 
de talentos é e continuará sendo 
um grande desafio.

Mas se colocarmos uma lupa 
para esmiuçar os motivos, 
veremos que a escassez de 
profissionais continua sendo o 
grande gargalo para romper esse 
ciclo. Isso acontece por conta da 
baixa qualidade do ensino superior 
em nosso país. Infelizmente, 
nós formamos muito mal nossos 
profissionais. 

As empresas hoje demandam 
habilidades técnicas e compor-
tamentais que infelizmente não 
são abordadas dentro de uma 
grade acadêmica. Pode parecer 
contraditório, mas o fato é que a 
baixa oferta de profissionais torna 
muito mais difícil para a empresa se 
manter atraente entre aqueles que 
preenchem os requisitos.

Apesar de ser o principal 

obstáculo as empresas ainda 
enfrentam desafios em como 
estruturar políticas de RH que 
tenham eficácia. Em linhas gerais, 
a ausência de um plano de carreira, 
propósito empresarial são ainda 
pontos muito abordados que 
levam profissionais a mudar de 
emprego. Se o profissional não 
sabe quais os valores da empresa 
e qual impacto que seu trabalho 
está gerando, dificilmente ele se 
manterá conectado à organização.

Na área de tecnologia, os 
profissionais também levam 
em conta o quanto estão sendo 
expostos a um ambiente de 
inovação. Afinal, são profissionais 
que vivem esse universo e que 
não só apreciam estar nesses 
ambientes, como também precisam 
se manter atualizados uma vez que 
o desenvolvimento do mercado 
tecnológico é exponencial.

Fatores como horário engessado, 
regras rígidas de trabalho, políticas 
empresarias burocráticas, pouco 
ou nenhum incentivo à autonomia 
e inovação são obstáculos que 
drenam a energia e a motivação 
dos profissionais, principalmente 
se esses forem da geração Y. Nesse 
sentido, medir o trabalho pelo 
resultado da entrega, políticas 
de bonificação e reconhecimento, 
f lexibil idade, comunicação 
transparente com a  liderança, 
cultura empresarial maleável e 
com propósito são elementos 
que devem ser construídos e 
trabalhados pelas companhias.

Não é para menos que a retenção 
de talentos sempre será um tema a 
ser discutido e revisitado. Cumprir 
esse requisito vai muito além de 
mexer em algumas políticas e 
negociar salários. É indispensável 
pensar a retenção de talentos de 
maneira sistêmica indo fundo 
em questões de missão, valores, 
propósito e objetivos corporativos. 
Além de ser responsabilidade das 
organizações, ajuda na formação 
de melhores profissionais.

 
(*) - Formado em Administração de 

Empresas, possui MBA executivo em 
-

cação em coaching. Especializado 
nas áreas de Tecnologia, Digital e 
Vendas, é diretor de operação da 

Yoctoo.

Retenção de talentos será 

próximos anos
Paulo Exel (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
netjen@netjen.com.br
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11ª VC - Capital. Processo nº: 1001191-06.2013.8.26.0100. Classe – Assunto: Monitória - Prestação 
de Serviços. Requerente: AMC - Serviços Educacionais LTDA. Requerido: ROBINSON RIBEIRO 
RICARDO. Vistos. Assim, este juízo FAZ SABER a ROBINSON RIBEIRO RICARDO, CPF 
264.220.788-97 e RG 258798257, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida 
Ação Monitória AMC Serviços Educacionais Ltda, alegando em síntese: o réu lhe deve 
o valor de R$ 14.525,58(dez/2012). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO  

 
embargue a ação,  em caso 
conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio, o 

 
.  

2ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. E  - -
84.2015.  - 

FORMULA CTP E COMERCIO DE MATERIAIS PARA OFF-SET EIRELI ME, CNPJ 17.817.584/0001-95 
ação de Execução de Título Extrajudicial IBF - INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE FILMES S/A
 

-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada 

que f

 

na forma da lei  

2ª VRP – Capital.  - 
-  - 

forma da Lei, etc. Giuseppe Flosi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Edio Zenezi e Aparecida 
Alyde Zenezi ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO

- -se o 

 

MAXCASA XVII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - 
CNPJ/MF nº 10.439.154/0001-38 - NIRE 35.300.477.642 - Edi-
tal de Convocação - AGE a ser realizada em 04/05/2018 às 
10:00H - Ficam os Srs. Acionistas da Maxcasa XVII Empreen-
dimentos Imobiliários S/A devidamente convocados a compa-
recem na sede da Companhia, na Rua das Olímpiadas, 66, 13º 
andar, no dia 04 de maio de 2018, às 10:00h para deliberarem 
sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia: 1. Eleição 
dos administradores; 2.  Alteração da denominação social.

Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 03 de maio de 2018, às 09:00
horas, na sede social, Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana, CEP
04.101-000, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Rerratificação das deliberações constantes nos itens “a” e “b” da Ata da 28ª AGE,
realizada em 03/04/17, relativas à alteração do endereço da sede social e extinção de
filial; b) Consolidação do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 24 de abril de 2018. Flavio José Martins.                                (24, 25 e 26)

GLASTON BRASIL LTDA. Torna Público que solicitou junto a Secretaria de Gestão
Ambiental a Licença Prévia e de Instalação e de Operação p/ Fabricação de máquinas
e equipamentos para uso industrial especifico não especificado anteriormente, peças e
acessórios, localizada à Travessa Claudio Armando, nº 171 - Conj. 24 Assunção -
SBCampo - SP - CEP: 09861-730.

2ª VC – Reg. Itaquera. - . 
Coma  

este meio CITA (as). THIAGO DE ARAÚJO COSTA DE 
MEDEIROS, brasileiro, autônomo, RG nº. 44.899.709- - JAQUELINE 
PALOMA MOREIRA DA SILVA, brasileira, autônoma, RG nº. - -
02, ambos casados entre si, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, cientificando-o 
(a) (s) de qu AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 
PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, PROCESSO Nº. 1018586-28.2015.8.26.0007, 

ADAUTO PONCIANO DA SILVA, brasileiro, casado, maior, motorista, RG nº. 
25.210.774-  -  

 
contestação 

-se-ão aceitos como 
 

ciente(s) de que, caso queira(m) exercer seu direito de defesa,  a devida 
antecedência, advogado. Caso não tenha(m) condições de constituí-

 
08240-  interessados, a fim 

-se este Edital que vai devidamente assinado, 
  

29ª VC – Capital. PROCESSO DIGITAL Nº 1108941-96.2015.8.26.0100. - 

MARLANGE 
NOBRE DE AQUINO - SOL BRILHANTE Distribuidora de Produtos 
Hortifrutigranjeiros LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 

 

 

29ª VC – Central. PROCESSO DIGITAL Nº 0070701-84.2017.8.26.0100.  - 
 

NADIA BENIGNO DOS 
SANTOS -28, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que 
foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-

 

3ª VC – Reg. Penha de França. - 
-77.2017. - Penha 

ALEXANDRE QUINTINO JULIO -08, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença , que foi julgada 

-

 

nesta c  

4ª VC – Reg. Lapa. Edital de Citação - - Proc. nº -

Lider Comercial Imp. e Exp. LTDA e ALFREDO MARQUES DA 
SILVA -01, que Espólio de Carmen Garcia, representado por seu inventariante 
Rafael Garcia Zamana e Outros, lhes ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial

cominações legais, caso em que a 

bro de 2017 

6ª VC – Capital. -

saber a Gilmar Soares Freire -91) e Éder Lins Freire Barreto 
811.982.995- em local incerto e não sabido, que lhes foi ajuizada uma ação 
monitória BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS LTDA. também em face de CM 

-garantia 014142009000107450007192. 
 

vinte e oito centavos) atualizada até 

ADVERTÊNCIA: -se-ão 
 

efetivem 

i. 

CIA. AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA RIO PARDO
CNPJ n° 56.769.524/0001-04 - NIRE n° 35300034635

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGOE
Ficam convocados os Acionistas da Sociedade para se reunirem em AGOE a serem realizadas cumulativamente às 11:00 horas do 
dia 09.05.2018, na sede social da Companhia, na Avenida Cidade Jardim, n° 400, 13° andar, conjunto 135, Jardim Paulistano, São
Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) contas do exercício findo em 31.12.2017, publicadas nas edições de 
07.04.2018 dos jornais D.O.E e D.C.I, e destinação dos resultados; b) funcionamento do Conselho Fiscal; c) eleição da Diretoria 
e respectiva remuneração para o presente exercício; d) reformulação e consolidação do Estatuto Social. Diretoria. (26, 27, e 28)

Gonçalves Dias Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ: 05.965.205/0001-25

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais - ATIVO 31/12/2017 31/12/2016
Circulante 13.931.747 11.627.913
Caixa 220 428
Aplicação Financeiras 6.621.166 5.134.050
Contas a receber 280.000 -
Estoques 1.788.995 1.268.178
Adiantamento a Terceiros 23.109 7.000
Valores a Receber 5.218.257 5.218.257
Não Circulante 13.840.747 13.424.717
Realizável a longo prazo: 3.754.098 3.954.098
Propriedade para Investimentos 3.753.662 3.753.662
Depositos Judiciais - 200.000
Outras Contas 436 436
Investimentos em controladas 8.804.215 8.289.726
Imobilizado 1.282.434 1.180.893
Total do Ativo 27.772.494 25.052.630

Balanços Patrimoniais - PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016
Circulante 155.795 627.584
Fornecedores 1.738 -
Adiantamento Clientes 540 540
Impostos e contribuições a recolher 17.090 6.712
Provisão IRPJ e CSLL 66.147 67.030
Salários e obrigações trabalhistas 687 -
Outras contas a pagar 69.593 553.302
Não Circulante
Exigível a longo prazo: 6.722.161 6.722.161
Emprestimos Socios e Coligadas 5.455.494 5.455.494
Outras contas a pagar 1.266.667 1.266.667
Patrimonio Liquido 20.894.538 17.702.885
Capital social 90.000 90.000
Adiantamento para Aumento de Capital 2.421.000 2.421.000
Reserva de capital 18.000 18.000
Reserva de Lucros 18.365.538 15.173.885
Total do Passivo 27.772.494 25.052.630

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  Adiantamento    Total do
 Capital para aumento Reserva Reserva Lucro patrimônio
    Social         de capital de capital     de Lucros do Periodo          líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 90.000 2.421.000 18.000 35.215.097 - 36.744.097
Lucro líquido do período - - - - 3.031.390 3.031.390
Dividendos a Pagar - - - (22.072.601) - 22.072.601
Reserva de Retenção de Lucros - - - 3.031.390 (3.031.390) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 90.000 2.421.000 18.000 15.173.885 - 17.702.885
Lucro líquido do período - - - - 2.783.729 2.783.729
Pagamento de dividendos - - - - 477.517 477.517
Dividendos a Pagar - - - (69.593) - (69.593)
Reserva de Retenção de Lucros - - - 3.261.246 (2.783.729) 477.517
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 90.000 2.421.000 18.000 18.365.538 - 20.894.538

Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2017 31/12/2016
Receita Bruta Operacional 2.572.341 2.325.492
Receita de Locação de Imóveis 2.232.341 2.325.492
Receita de Venda Imóveis/Terrenos 340.000 -
Receita Bruta 2.572.341 2.325.492
(-) PIS/Cofins Locação/Vendas Imóveis/Terrenos (93.890) (84.880)
Receita Líquida de Vendas 2.478.450 2.240.612
Custo de Vendas de imóveis/terrenos (200.000) (2.470)
Lucro Bruto 2.278.450 2.238.142
Equivalência patrimonial 514.489 663.216
Despesas Operacionais (99.586) (51.813)
Despesas Gerais e Administrativas (99.586) (51.813)
Lucro (Prejuízo) Operacional
 Antes do Resultado Financeiro 2.693.353 2.849.545
Despesas Financeiras (11.518) (51.165)
Receitas financeiras 488.740 685.143
Lucro / Prejuízo Operacional 3.170.575 3.483.523
Lucro / Prejuízo Antes do IRPJ / CSLL 3.170.575 3.483.523
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (386.845) (452.134)
Lucro / Prejuízo do Exercício 2783.729 3.031.389

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades Operacionais 31/12/2017 31/12/2016
 1.641.779 2.329.961
Recebimento de Vendas de Imóveis e Locação 2.304.493 2.333.918
Rendimento de Aplicações Financeiras 404.858 686.245
Pagamento de Fornecedores (586.973) (38.825)
Pagamento Despesas Administrativas (74.027) (71.682)
Pagamento Despesas Financeiras (1.497) (1.291)
Pagamento de Impostos (405.076) (578.405)
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais 1.641.779 2.329.961
Atividades de Investimentos
Aquisições de Imobilizado (79.086) (1.582.306)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (79.086) (1.582.306)
Atividades de Financiamentos
Dividendos Pagos (75.785) -
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos (75.785) -
Aumento no Saldo de Caixa
 e Equivalentes de Caixa 1.486.908 747.656
Caixa no início do período 5.134.478 4.386.823
Caixa no fim do período 6.621.386 5.134.478
Aumento no Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 1.486.908 747.655

               André Gonçalves Dias - Diretor Presidente
Paulo Sergio dos Santos - Contador - CRC. 1SP 177741/O-5Diretoria

Tellus III Holding S.A. Company - CNPJ/MF nº 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/03/18

Aos 21/03/18, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; Secretário: André Ferreira de Abreu 
Pereira. Deliberações:1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$18.400.000,00, totalmente subscrito integralizado 
em moeda corrente nacional, para R$18.800.000,00, representando um aumento, portanto, de R$400.000,00, mediante a emissão de 
400.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que destas, 380.952 ações serão de Classe A, e 19.048 
ações serão de Classe B, as quais deverão ser subscritas previamente pelas atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas 
respectivas participações, nesta data, da seguinte forma: i) SDI Administração de Bens Ltda.. (“SDI”) subscreve 19.048 ações, totalmente 
subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I à esta ata; ii) 
TANIS LP (“Tanis”) subscreve 126.984 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme 
Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata; ii) EDRAI LP (“Edrai”) subscreve 126.984 ações, totalmente subscritas e a 
serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo III à esta ata; e iii) AIAMAS 
LP (“Aiamas”) subscreve 126.984 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim 
de Subscrição que constitui o Anexo IV à esta ata. 2 Em virtude do aumento de capital aprovado nos termos do item 1. acima, aprovar a 
alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 
5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$18.800.000,00, dividido em: (i) 17.904.744 
Ações Ordinárias de Classe A e (ii) 895.256 Ações Ordinárias de Classe B, todas nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. Jucesp 
nº 165.183/18-4 em 05/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alzamendi Participações S.A.
CNPJ/MF 12.668.664/0001-02 - NIRE 35300385063
Comunicado de Extravio de Livros Societários

Alzamendi Participações S.A., sociedade anônima fechada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Líbero 
Badaró, nº 296, 27º andar, conjunto 27D, sala 11, Centro, - CEP 01009-907, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 12.668.664/0001-02 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo - JUCESP sob o NIRE 35300385063, comunica à praça e ao mercado em geral, para todos os fins de direito, o extravio de seu Livro 
de Transferência de Ações Nominativas, ordem 1, autenticação 128932 - 28/10/2010; com o objetivo de realizar a abertura de novo 
livro. São Paulo - SP, 26 de abril de 2018. Carlos Eduardo Prado - Diretor Presidente e Silvia Aparecida dos Anjos - Diretora.

Oliver Sanchez (*)

Nessa frase, o físico se referia 
à Inteligência Artificial (IA) 
e o impacto que ela pode ter 

em nosso cotidiano. Mesmo sem ser 
novo – o termo já existe há décadas 
–, esse tipo de tecnologia está em 
constante evolução, tornando-se 
cada vez mais concreta e dando 
opções de aplicações nas mais 
diferentes áreas de negócio. Hoje 
vivemos a 4ª grande Revolução 
Tecnológica, que engloba todos os 
conceitos de IA, Big Data, Analytics 
e diversas outras inovações.

Conforme levantamento realizado 
pela Statista, que reúne estatísticas 

AI: o futuro chegou ao presente. E agora?
de diversos setores, a Inteligência 
Artificial movimenta, nos dias 
de hoje, US$ 2,4 bi. Para 2025, 
a expectativa é que esse valor 
supere os US$ 60 bi, tornando-se 
um dos principais setores no que 
tange as tecnologias disruptivas. 
Historicamente empresas encontram 
diversas barreiras para a realização 
de tarefas que deveriam ser simples. 

Em datas de pico, como o Natal, as 
lojas online precisam aumentar o seu 
efetivo em call center para atender 
a demanda. Esse investimento 
poderia ser melhor aproveitado em 
algum setor que de fato ajudasse a 
companhia a elevar o número de 
conversões. Atualmente isso já é 

possível. Com a IA as corporações 
estão encontrando alternativas 
e alcançando benefícios como a 
redução de custo operacional, 
a melhoria na eficiência e a 
automatização de processos, dentre 
outros.

Esse tipo de solução já está tão 
presente na rotina da população, 
que as pessoas já não percebem 
mais a tecnologia, mas sim os 
seus benefícios. Ao realizar uma 
pesquisa em um buscador, caso 
o usuário escreva alguma palavra 
errada, o próprio site questiona se 
a busca não era diferente, e isso é 
algo simples que ocorre com cada 
vez mais frequência. Para os mais 

leigos, o assunto pode passar batido, 
mas os mais antenados percebem 
a evolução: as máquinas estão 
aprendendo.

E não é só isso. Pesquisas 
utilizando a voz são possíveis e 
você não precisa soar robótico, 
mesmo falando de maneira informal 
você será entendido e terá seus 
resultados. Rostos são reconhecidos 
em fotos nas redes sociais de forma 
automática. Tudo isso é Inteligência 
Artificial. Num primeiro momento 
podemos nos assustar, mas as 
experiências tendem a ser cada vez 
mais humanizadas e únicas.

Quanto a essa tendência 
costumamos falar que no futuro 
as pessoas não precisarão mais 
aguardar horas no telefone para 
adquirir ou cancelar um serviço, que 
os smartphones estarão cada vez 
mais próximos, como verdadeiros 
amigos, e que diversas atividades 
poderão ser realizadas de maneira 
autônoma, mas isso é mesmo uma 
tendência? A grande verdade é que 
tudo isso já acontece.

Já falava William Ford Gibson, 
escritor américo-canadense de ficção 
especulativa, "Como eu tenho dito 
muitas vezes, o futuro já chegou. Só 
não está uniformemente distribuído". 
O próximo passo, portanto, é 
tornarmos essas tecnologias cada 
vez mais palpáveis e acessíveis, 
garantindo a sua distribuição e 
assegurando que o futuro estará 
cada vez mais no presente.

(*) - É Country Manager da Aivo, 
empresa atuante no desenvolvimento 

(aivo@nbpress.com).
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