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O tempo parece muito 

mais curto quando 

observamos a velocidade 

de transformação das 

novas tecnologias

O que surgiu há seis me-
ses pode se tornar ul-
trapassado num piscar 

de olhos, especialmente com 
a disseminação de soluções 
disruptivas como Analytics, 
Blockchain, Inteligência Arti-
fi cial, IoT e Machine Learning. 
Imagine o que será quando 
tivermos acesso à computação 
quântica. O que as pessoas po-
derão criar? Qual será o limite? 
Haverá limite?

Confesso que não tenho res-
postas, mas me sinto como se 
tivesse que descobrir tudo de 
novo, como aconteceu com os 
grandes navegadores. A trans-
formação digital nos levou a um 
patamar maior de exigência em 
que é preciso pensar além das 
fronteiras. Mas como preparar 
profi ssionais para que atuem 
dessa forma e adotem um min-
dset de crescimento? Neste 
caso, sugiro um caminho que 
priorize a educação.

Com as transformações 
tecnológicas e surgimento de 
novas profi ssões, a tendência 
é que a carreira agregue, cada 
vez mais, novas habilidades. 
Mesmo que a pessoa seja for-
mada em uma área, ela deverá 
ter uma visão do todo, se prepa-
rar para desenvolver projetos 
diferentes, simultaneamente. 
O futuro da educação está 
em sua continuidade durante 
toda a vida. 

A colaboração será outra 
tônica presente na sala de aula 
e nos ambientes profi ssionais, 
por meio de coworking, para 
agregar conhecimentos e 
solucionar problemas. Na era 
da digitalização, criar mais, 
propor e se expor mais farão a 
diferença. E todo esse preparo 
deve começar no ensino bási-
co, valorizando a pesquisa e a 

descoberta desde cedo. A edu-
cação para o mundo 4.0 prevê 
a nossa (des)formatação, ou 
seja, nos libertar de padrões 
que limitam a criatividade. 

Para fazer esta roda girar, 
o professor deve estimular o 
debate para que as crianças 
aprendam umas com as outras 
e, ao mesmo tempo, sejam 
desafi adas a questionar e en-
contrar novas respostas. Neste 
cenário, a conectividade terá 
um papel imprescindível para 
levar informação às localida-
des mais remotas do Brasil. 
Com os dispositivos de IoT, é 
possível preparar professores, 
compartilhar conhecimento e 
qualifi car os profi ssionais das 
mais diversas áreas em tempo 
integral.

Mais do que consolidar 
informações, a educação in-
tensifi ca o diálogo e oferece 
mais oportunidades para o 
desenvolvimento de habilida-
des que poderão transformar o 
futuro do trabalho. Com as pla-
taformas digitais disponíveis e 
com o crescimento econômico 
estimado nos próximos anos, 
novos empregos deverão ser 
criados, mesmo que alguns 
desapareçam em função da 
automação. 

É o momento para que todos 
se preparem para profundas 
mudanças, que não neces-
sariamente significam algo 
ruim ou ameaçador, apenas 
diferente e com mais desafi os 
educacionais pela frente. A 
cultura da inovação, do empre-
endedorismo e da segurança 
– inclusive para proteger o seu 
próprio ambiente doméstico e 
profi ssional – deve se tornar 
mais frequente. Vivemos a era 
do crescimento exponencial 
em que a força de trabalho e 
o conhecimento tendem a se 
reinventar pela tecnologia.

(*) - É vice-presidente da Stefanini, 
5ª empresa mais internacionalizada 

segundo o Ranking da Fundação 
Dom Cabral 2018.

Ailtom Nascimento (*)

A - Concurso Público 
A Fundação Santo André disponibiliza inscrições para Concurso Público 
que visa o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para 
cargos de nível médio/técnico e nível superior, com remuneração de até 
R$ 4.038,99. Os cargos são: Advogado I, Analista Administrativo de Con-
tratos e Convênios, Analista Contábil, Analista de Compras, Analista de 
Sistemas I, Assistente Administrativo de Contratos e Convênios, Auditor 
Financeiro, Secretário Executivo, Auxiliar de Administração I, Auxiliar 
de Almoxarifado, Auxiliar de Compras, Auxiliar de Recursos Humanos, 
Auxiliar Financeiro I, Operador de Máquina Copiadora, Técnico em La-
boratório de Ciências Naturais, Técnico em Manutenção Mecatrônica, 
Vigilante Patrimonial e Web Designer. Inscrições: (www.ibfc.org.br). 

B - Programa de Estágio
Últimos dias para concorrer a uma das 150 vagas de estágio da Lojas 
Americanas. Podem se candidatar universitários dos cursos de Admi-
nistração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, 
Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura para 
julho ou dezembro de 2019. As vagas são para atuação nas capitais ou 
em cidades do interior dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do 
Distrito Federal. Inscrições (http://talentos.lasa.com.br/estagioloja/).

C - Voos Compartilhados 
A GOL Linhas Aéreas acaba de fi rmar acordo de compartilhamento 
de voos (Codeshare) com a MAP Linhas Aéreas, companhia que atua 
na região Norte do país, nos estados do Amazonas e Pará. A parceria 
proporcionará a conexão de 11 novos destinos regionais com toda a 
malha da GOL no país. Neste momento, estão contempladas as cidades 
de: Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Carauari, Lábrea, Coari, Tefé, 
Barcelos e Parintins. Já no Pará, as cidades disponíveis são: Itaituba, 
Porto Trombetas e Altamira. Com a combinação de trechos GOL e MAP, 
o cliente fará apenas um check-in em todo o percurso, facilitando e 
otimizando a sua viagem. 

D - Vendas Diretas 
No dia 7 de maio, das 8h30 às 17h30, no Villa Blue Tree (Chácara 

Santo Antônio), com o tema “Ideias Transformadoras”, acontece o 
2º Congresso Nacional de Vendas Diretas, que conta com a presença 
de importantes nomes do Brasil e do exterior. Direto dos Estados 
Unidos, o copresidente global da Herbalife Nutrition, John Agwuno-
bi, compartilhará sua visão mundial de vendas diretas e falará sobre 
os impactos positivos de uma gestão efi caz. A programação também 
reserva um espaço para o Encontro de Líderes. O painel contará com 
a participação de Erasmo Toledo, vice-presidente de venda direta da 
Natura, José Vicente Marino, presidente da Avon Brasil e Alvaro Po-
lanco, presidente da Mary Kay Brasil. Mais informações e inscrições: 
(www.congressonacional.abevd.org.br).

E - Ludo Educativo 
O grupo de desenvolvimento de jogos educacionais Ludo Educativo 
(www.ludoeducativo.com.br), sediado na UFSCar, acaba de lançar o 
Ludo Simulado, jogo eletrônico voltado a estudantes do Ensino Médio, 
visando apoiá-los na preparação para vestibulares. O aplicativo conta 
com mais de 10 mil questões de diversas áreas, como Química, Física, 
Biologia, Matemática, História e Geografi a, dentre outras. Fornece ao 
estudante um relatório no fi nal, com informações como tempo médio 
utilizado por questão e o tempo total para a resolução das questões. 
Pode ser baixado gratuitamente na Google Play, através do link (http://
bit.ly/ludosimulado).

F - Operações Logísticas
Capacitar profi ssionais nas análises das operações logísticas, esta é a 
ideia do treinamento ‘Formação de Analistas em Operações Logísticas’ 
do Grupo IMAM. O curso objetiva transferir aos participantes os conhe-
cimentos necessários (técnicas, métodos e ferramentas de trabalho) 
à adequada análise e desenvolvimento das operações logísticas nas 
organizações. Podem participar todos os profi ssionais analistas das 
áreas de logística, materiais, planejamento, engenharia, bem como 
aqueles profi ssionais escolhidos para o aprimoramento da logística nas 
organizações. O evento será ministrado nos próximos dias 8 e 9, em 
sua sede (Rua Loefgreen, 1057, Metrô Santa Cruz).Mais informações: 
(www.imam.com.br). 

G - Tecnologia e Inovação
A Kludo, startup brasileira que desenvolve soluções de gamifi cação para 
o mundo corporativo, foi escolhida para participar do The Next Web, 

conferência que reúne CEOs, investidores, empreendedores e visioná-
rios de companhias e instituições como Wikipedia, Google, Booking, 
Bosch, European Comission, entre outras. A Kludo foi aprovada num 
programa especial de startups e terá um estande para mostrar as suas 
soluções durante a conferência que acontece nos dias 9 e 10 de maio, 
em Amsterdã. É um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do 
mundo, onde além da construção de negócios e desenvolvimento de 
novas tendências, são discutidos os caminhos, impactos e políticas para 
o desenvolvimento tecnológico. 

H - Futuro do Brasil
A ‘Brazil Conference at Harvard & MIT 2019’ ocorre em tempos de 
discussões acaloradas sobre os rumos do país para os próximos anos. 
Brasileiros que estudam em terras norte-americanas organizam anual-
mente o evento que, só ano passado, mobilizou mais de 600 participantes 
e mais de uma centena de palestrantes. Este ano a organização lança 
um novo lema: #JuntosSomos+. “Porque o Brasil somos nós: brasileiros. 
Porque só nós podemos, juntos, determinar o que queremos ser daqui 
em diante. Já avançamos muito ao longo da história, e podemos ser 
mais. Nós acreditamos. E você?”, essa é chamada para uma imersão 
em debates que promovem o Brasil no exterior nos próximos dias 5, 
6 e 7, em Boston, nos Estados Unidos. Saiba mais em: (https://www.
brazilconference.org/). 

I - Páscoa Zero Açúcar
A Páscoa já não é mais sinômino de que é preciso abrir mão de uma 
dieta com restrição de açúcares. Em linha com seu propósito de me-
lhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável, 
a Nestlé traz para a Páscoa 2019 o ovo feito com chocolate ao leite 
sem adição de açúcar, embalado em uma embalagem 100% reciclável. 
O lançamento é mais uma novidade no portfólio da empresa que, 
este ano, conta com 50% de inovações em sua linha de produtos. O 
Ovo Zero Açúcar refl ete a jornada da Nestlé na busca por atender 
novas demandas de consumo e oferecer produtos que levem saúde, 
nutrição e bem-estar. 

J - Projetos Audiovisuais
O BrLab, único laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais 
no Brasil, que incentiva e recebe projetos de toda América Latina e Pe-
nínsula Ibérica, acaba de abrir a sua convocatória anual para diretores e 
produtores interessados em participar da sua nona edição, que acontece 
de 3 a 9 de outubro em São Paulo. Os profi ssionais interessados em 
participar poderão inscrever seus projetos gratuitamente até o próximo 
dia 26, no site (www.brlab.com.br).   Projetos de longa-metragem de 
fi cção em desenvolvimento de qualquer país da região ibero-americana 
poderão ser inscritos, desde que já tenham produtor e diretor defi nidos 
e que estes possam comparecer a todos os dias do evento.

A - Concurso Público 
A Fundação Santo André disponibiliza inscrições para Concurso Público 

Santo Antônio), com o tema “Ideias Transformadoras”, acontece o 
2º Congresso Nacional de Vendas Diretas, que conta com a presença 
de importantes nomes do Brasil e do e terior Direto dos Estados

Produção 
industrial 
cresceu 0,7%, 
revela IBGE

A produção industrial bra-
sileira cresceu 0,7% na passa-
gem de janeiro para fevereiro, 
segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal divulgados 
ontem (2),  no Rio de Janeiro, 
pelo IBGE. De dezembro para 
janeiro, o setor caiu 0,7%. Na 
comparação com fevereiro de 
2018, houve uma alta de 2%. 
A indústria acumula queda 
de 0,2% no ano e alta de 0,5% 
em 12 meses. Na média móvel 
trimestral, a variação é de 0,1%.

Três das quatro categorias 
econômicas tiveram alta de 
janeiro para fevereiro: bens 
de capital, isto é, máquinas e 
equipamentos (4,6%), bens 
de consumo duráveis (3,7%) 
e bens de consumo semi e não 
duráveis (0,7%). Os bens inter-
mediários, ou seja, os insumos 
industrializados usados no setor 
produtivo, caíram 0,8%.

Dezesseis das 26 atividades 
industriais pesquisadas tiveram 
alta, com destaque para veícu-
los automotores, reboques e 
carrocerias (6,7%), produtos 
alimentícios (3,2%) e coque, 
produtos derivados do petróleo 
e biocombustíveis (4,3%). Dez 
ramos industriais apresenta-
ram queda. O principal recuo 
veio das indústrias extrativas 
(-14,8%), resultado infl uencia-
do pelo recuo na produção de 
minério de ferro relacionada ao 
rompimento da barragem de 
Brumadinho, em 25 de janeiro 
último (ABr).

A infl ação medida pelo IPC-S cresceu em seis 
das sete capitais pesquisadas pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) na passagem de fevereiro 
para março. A maior alta foi observada em Porto 
Alegre: 0,87 ponto percentual, ao subir de 0,02% 
em fevereiro para 0,89% em março.

Também tiveram alta o Rio de Janeiro (0,47 
ponto percentual, ao passar de 0,36% para 0,83%), 

Salvador (0,43 ponto percentual, foi de 0,21% para 
0,64%), Brasília (0,34 ponto percentual, indo de 
0,13% para 0,47%), Recife (0,18 ponto percentual, 
ao passar de 0,53% para 0,71%) e São Paulo (0,03 
ponto percentual: de 0,53% para 0,56%). Por outro 
lado, apenas Belo Horizonte teve queda na taxa de 
fevereiro para março (-0,47 ponto percentual), ao 
recuar de 0,65% para 0,18% (ABr).

Ele participou ontem 
(2) da sétima edição 
da World Travel Ma-

rket, feira internacional do 
setor de viagens realizado na 
capital paulista. A queda dos 
valores pode ocorrer com a 
aprovação no Congresso da 
MP que autoriza as empresas 
de aviação nacionais a terem 
participação ilimitada de ca-
pital estrangeiro. 

A lei determina limite máximo 
de 20% de investimento vindo 
de fora. No último dia 20, o texto 
foi aprovado pela Câmara. “Vai 
aumentar a competitividade, 
sem dúvida nenhuma, geran-
do, sobretudo, a redução da 
tarifa. A modernização da lei 
geral do Turismo foi aprovada 
na Câmara juntamente com as 

Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

O governo do Brasil vai 
começar a abrir mão do trata-
mento especial e diferenciado 
(TED) em negociações na 
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). A iniciativa, 
no entanto, não implica “qual-
quer alteração ou redução da 
fl exibilidade já existente no 
que respeita a certas regras 
dos acordos da OMC vigen-
tes”, segundo o Ministério das 
Relações Exteriores.

Em nota, o Itamaraty in-
forma que as negociações 
foram anunciadas durante o 
encontro dos presidentes Jair 
Bolsonaro e Donald Trump, 
em Washington, no último dia 
19. “A variedade das medidas 
de TED e o fato de que algumas 
delas valeram apenas por um 
período demonstram que o 
TED é dinâmico e evolutivo”, 
diz o texto. Conforme o minis-
tério, a chamada fl exilidade é 
resultado de “extensas nego-
ciações no passado e não será 
rediscutida”, podendo variar, 
segundo acordos e o grau de 
desenvolvimento de grupos 
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Ministro do Turismo quer reduzir 
o preço das passagens aéreas

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, declarou que uma das ações do governo para o 
incremento do setor turístico no Brasil é a redução do valor das passagens áreas

sidade de vistos para entrada de 
estrangeiros procedentes dos 
Estados Unidos, do Canadá, da 
Austrália e do Japão.

Segundo o ministro, o pleito 
vinha sendo requerido há mais 
de 15 anos pelo setor. A expec-
tativa é que a medida atraia US$ 
1 bilhão por ano com a circu-
lação desses estrangeiros, de 
acordo com os estudos iniciais.

“Um momento como esse 
é muito importante para o 
desenvolvimento do turismo, 
sobretudo nos municípios. O 
Brasil apresenta uma economia 
liberal, abrindo ao mundo os 
investimentos na nossa terra”, 
declarou. “O turismo tem tudo 
para deslanchar e movimentar 
essa cadeia enorme, gerando 
milhões de empregos” (ABr).

aéreas. Uma série de fatores 
que vão impactar positivamente 
o turismo”.

Outra ação do governo, que 
começará a valer em 17 de 
junho, será a isenção da neces-
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Brasil vai abrir mão do 
tratamento especial na OMC

Em nota, o Itamaraty informa que as negociações foram 

anunciadas durante o encontro dos presidentes Jair Bolsonaro 

e Donald Trump, em Washington, no último dia 19.

de países.
A nota cita exemplos, como o 

Acordo sobre Salvaguardas, no 
qual os países em desenvolvi-
mento, dependendo do nível de 
suas exportações, são isentos 
de salvaguardas aplicadas por 
parceiros comerciais. 

Também menciona o Acordo 
de Agricultura por meio do 
qual um grupo de países em 
desenvolvimento é submetido 
a uma porcentagem maior de 
apoio doméstico à produção 
isento de compromissos de 
redução (ABr).

Infl ação pelo IPC-S cresceu em seis capitais


