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D - Criador e Conteúdo
As ferramentas de comunicação devem ser construídas para colocar as 
pessoas à frente e no centro de seus conteúdos e o Prezi Video permite 
isso para vídeos gravados ou ao vivo. A Prezi , empresa de comunicação 
visual conhecida por sua plataforma de apresentações com zoom, está 
lançando o primeiro produto de produção de vídeo que insere a pessoa 
na tela, junto ao seu conteúdo visual e em tempo real. Uma alternativa 
de criar e compartilhar vídeos de forma fácil, rápida e barata, pondo fi m 
à necessidade de compartilhamentos de tela cheios de textos, edição 
de gráfi cos em pós-produção e utilização de telas verdes. Verifi que em: 
(http://prezi.com/video). 

E - Estudo ou Residência  
No dia 3 de dezembro (terça-feira), das 19h às 22h, na Central da Canada 
Intercambio, Av. Angélica, 321, acontece  a edição especial da ExpoCa-
nada, com exposições sobre estudos, trabalhos, imigração e palestra. 
Um dos temas é: “Como tirar do papel o seu plano Canadá”. Os desafi os 
e oportunidades; cases de sucesso (imigração de formas distintas); como 
se qualifi car no Canadá através de estudo (high school, college, entre 
outros);  imigração através de estudos – processos imigratórios (passo 
a passo da imigração, processos, prazos e custos). Participação gratuita. 
Inscrição: (www.expocanada.com.br).

F - Neuropsicologia Forense
A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa apresenta o curso de 
atualização “Neuropsicologia Forense: interfaces da psicologia e o âm-
bito jurídico”. Objetiva proporcionar o conhecimento e aprimoramento 
quanto às interfaces entre a Psicopatologia a Psicologia/Neuropsicologia 
e o Direito, ou seja, a fundamental interação entre saúde mental e justiça 
e à importância das avaliações psicológicas/neuropsicólogas auxiliando 
a justiça, na elaboração e aplicação das leis. O público alvo são alunos 
de 4 º e 5º ano de Psicologia e psicólogos. Mais informações: (www.
fcmsantacasasp.edu.br).

A - Black Liberdade 
A  Associação Cultural e Assistencial da Liberdade realiza, entre os 
dias 29 de novembro e 1 de dezembro, a 2ª edição da Virada Black Li-
berdade Japão. O evento trará uma programação de shows, concurso 
de cosplayers, além de promoções com preços acessíveis em mais de 
240 lojas de moda, gastronomia, beleza e itens orientais. Na primeira 
semana de dezembro, o bairro da Liberdade completa 114 anos e, para 
comemorar, acontece uma grande festa de rua com o festival Toyo Mat-
suri, quando será oferecido um bolo de 200 kg. Saiba mais em: (www.
acalliberdade.org.br). 

B - Combate à Criminalidade
Nos próximos dias 26 e 27, das 8h30 às 18h, no Centro de Convenções 
Frei Caneca, acontece o Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para 
o Combate à Criminalidade, promovido pelas entidades de Polícia Judi-
ciária. Reunirá especialistas, delegados, representantes de entidades e 
autoridades para debater sobre a segurança pública no país, tema que 
precisa ser tratado como prioridade na agenda estratégica do Brasil e 
considerado fundamental e urgente para a sociedade. Em paralelo ao 
evento, uma exposição de novas tecnologias com foco no combate ao 
crime. Mais Informações: (http://www.forumiacc.com.br). 

C - Motos & Serviços
Acontece entre os próximos dias 19 e 24,  o maior evento de motos 
da América Latina, o Salão Duas Rodas, com a presença mais de 400 
marcas expositoras entre fabricantes de motocicletas, de acessórios 
e serviços. A expectativa é que mais de 240 mil pessoas passem pela 
exposição. O público terá a chance de interagir com modelos inéditos e 
incríveis do mundo do motociclismo. Os organizadores criaram algumas 
experiências incríveis: Ride Experience e Vip Experience. Ao optar por 
uma dessas modalidades de ingressos, o visitante fazer todos os tipos de 
test-ride, inclusive nos lançamentos de motos 2020. Saiba mais: (www.
salaoduasrodas.com.br).

 G - Profi ssionais e Startups
A Abradi, Associação Brasileira dos Agentes Digitais, inova mais uma vez 
em seu Prêmio Profi ssional Digital, concurso que nasceu para valorizar os 
profi ssionais que criam e desenvolvem o mundo digital. Nesta 5ª edição para o 
Prêmio 2020, além das 13 categorias que premiam os profi ssionais do digital, 
haverá categoria especial, com regras diferenciadas, para premiar startups 
que tenham sido criadas por agentes digitais.  As indicações, tanto dos pro-
fi ssionais digitais quanto das startups, já estão abertas e podem ser feitas 
pela plataforma (www.premioabradi.com.br) até o dia 31 de janeiro de 2020.   

H - Experiência do Cliente 
Nos próximos dias 27 e 28, das 8h às 19h, no Memorial da América Latina, 
acontece a 5ª edição do maior evento sobre a Experiência do Cliente da 
América Latina. Organizado pela mineira Tracksale, o CX Summit 2019 
objetiva gerar networking e divulgar informações sobre a Experiência do 
Cliente, com  profi ssionais a debaterem assuntos acerca do tema. Além disso, 
serão anunciados cases, novidades, soluções e ferramentas efi cientes para 
o dia a dia das empresas. Entre os assuntos, estão a tendência de gestão, 
usabilidade e resultados dessas estratégias, ferramentas de CX e Cultura 
Customer Centric Hero. Mais informações: (https://cxsummit.com.br/).

I - Jovens Talentos
A Diageo, líder mundial em bebidas destiladas premium e proprietária 
das marcas Johnnie Walker, Ypióca, Smirnoff e Tanqueray, acaba de 
abrir inscrições para o Innovation Fellow, um novo programa de estágio 
baseado no desenvolvimento e na aceleração de carreira para jovens 
talentos. Os selecionados atuarão em um grupo multidisciplinar para 
solucionar problemas diretamente ligados à estratégia da companhia, 
trazendo agilidade e inovação para o negócio. Podem participar univer-
sitários com graduação prevista entre dezembro de 2020 e dezembro de 
2021. As inscrições podem ser realizadas no site (99jobs.com/diageo). 

J - Hospitais Privados 
Diante da necessidade de equilibrar a equação entre a qualidade do 
serviço entregue ao paciente e os custos da saúde, surge o conceito de 
saúde baseada em valor. O tema foi escolhido para nortear as discussões 
da sétima edição do Congresso Nacional de Hospitais Privados, o Conahp, 
que acontece entre os próximos dias 26 e 28, no Transamerica Expo 
Center. Serão cerca de 30 horas de conteúdo ministrado pelos mais de 
80 palestrantes, nacionais e internacionais, confi rmados na programação. 
No total, serão especialistas de mais de 10 países. Mais informações e 
inscrições: (https://www.conahp.org.br/).

D - Criador e Conteúdo
As ferramentas de comunicação devem ser construídas para colocar as 

A - Black Liberdade 
A  Associação Cultural e Assistencial da Liberdade realiza, entre os 

A tecnologia
e o capital humano

A cada dia somos 

impactados pelas 

novidades tecnológicas 

e seus avanços nas 

mais diversas áreas da 

sociedade e mercado de 

trabalho

A realidade é clara e não 
podemos negar: a tec-
nologia facilita bastante 

nossas vidas, afi nal, todos os 
processos fabris, operacionais 
e, inclusive, dentro de nossos 
lares, praticamente tudo foi 
criado por meio ou com auxílio 
de um processo tecnológico. 

Mas pensando um pouco 
mais além sobre isso, seria 
possível, por meio da inteligên-
cia artifi cial, que a tecnologia 
substitua o capital humano? 
Podemos dizer enfaticamente 
que não. Embora a inteligência 
artifi cial possa levar inteligên-
cia analítica para indústrias e 
demais domínios onde é utili-
zada, melhorar o desempenho 
das tecnologias já existentes 
e expandir a capacidade hu-
mana, ela não existe sozinha. 

Basta avaliar que ela opera 
a partir de dados fornecidos e 
não possui outra maneira de in-
corporar conhecimentos. São 
sistemas específi cos que focam 
em uma única tarefa, tudo bem 
diferente dos seres humanos. 
Portanto, para acompanhar o 
ritmo da evolução tecnológica 
e a agilidade nos processos, 
é preciso estabelecer um 
equilíbrio entre a inteligência 
artifi cial e o capital humano. E 
mais que isso, é preciso cuidar 
e valorizar esse capital que faz 
girar a roda da economia como 
um todo.

Bastante utilizado nos últi-

mos tempos, o termo “capital 
humano” refere-se aos aspec-
tos da performance de cada 
colaborador da empresa, ou 
seja, conhecimento, habilida-
des, experiências adquiridas, 
valores e demais pontos in-
tangíveis, que constituem a 
formação profi ssional e ética 
de cada um. Por isso é tão 
importante zelar pelo capital 
humano, tanto pelos aspectos 
físicos quanto psicológicos. 

Em vez de exercer cobranças 
excessivas, rotinas de trabalho 
pesadas e sem fl exibilidade, o 
capital humano pode ser valo-
rizado e se tornar uma fonte 
inesgotável de talentos profi s-
sionais. Neste ponto, podemos 
falar de salário emocional, uma 
remuneração que vai além do 
salário em si e bonifi cações 
tradicionais. 

São benefícios como atendi-
mento psicológico, grupos de 
ginástica laborais ou funcio-
nais, sorteio de prêmios, via-
gens, eventos comemorativos 
frequentes na própria empre-
sa, enfi m, a lista pode ser bem 
ampla e os investimentos para 
essas ações geram um retorno 
imensurável no desempenho, 
taxa de absenteísmo e retenção 
de talentos.

Com tudo isso, podemos con-
cluir que embora a tecnologia 
evolua a passos gigantescos, 
sua função será sempre a de 
nos auxiliar na realização e 
rapidez nos processos, mas 
nunca substituirá a necessi-
dade e importância de cada 
profi ssional, independente da 
área que escolheu atuar.

 
(*) - É responsável pelo departamento 

de recursos humanos da Millenium 
Transportes.

Jessica Araujo (*)

O BNDES registrou um lucro líquido de R$ 2,7 
bilhões no terceiro trimestre do ano. O resultado é 
estável em relação ao trimestre anterior, mas repre-
senta crescimento de quase 70% na comparação ao 
mesmo período do ano passado, quando alcançou o 
valor R$1,1 bilhão a menos. No acumulado do ano até 
setembro, o lucro líquido foi de R$ 16,5 bilhões, um 
crescimento de 159,5% em relação ao mesmo período 
do ano passado.

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse 

que o mais importante foi a evolução estratégica do 
banco. “A gente acha que está indo bem. O banco e os 
clientes estão reagindo bem. A ideia é ser um banco 
um pouco menos com foco fi nanceiro, [e com] mais 
foco no impacto. A nossa função aqui é melhorar a 
vida do cidadão brasileiro”, disse. “Os desembolsos, 
empréstimos e capacidade fi nanceira são uma fer-
ramenta para a gente atingir esse propósito. Essa 
mudança cultural de posicionamento, é substancial”, 
completou (ABr).

A maior parte das dívidas (53%) em aberto no país está ligada a instituições fi nanceiras.

A maior parte das dívidas 
(53%) em aberto no país 
está ligada a instituições 

fi nanceiras — um avanço de 6,0 
pontos percentuais em relação 
a 2016.

Já o comércio responde 
por uma fatia de 17% do to-
tal de dívidas – em 2016, a 
participação desse setor era 
de 20%. Enquanto o setor de 
comunicação foi responsável 
por 12% das pendências e as 
contas de água e luz por 10%. 
Na contramão do crescimento 
das contas em atraso, o número 
de dívidas apresentou queda de 
2,34% no mesmo horizonte de 
comparação.

Considerando a abertura por 
número de dívidas relaciona-
das ao setor credor, houve um 
crescimento de 18,6% entre as 
concessionárias de água e luz, 
enquanto os bancos registraram 

Registro do 
profi ssional da 
Contabilidade

O Governo Federal lançou, 
na última segunda-feira (11), a 
MP 905, que institui o Contrato 
de Trabalho Verde e Amarelo, 
um programa para fomentar a 
criação de empregos com car-
teira assinada no mercado de 
trabalho. Entre as alterações, a 
MP traz a não obrigatoriedade 
do registro profi ssional para 
algumas categorias. O secre-
tário de Trabalho do Ministério 
da Economia, Bruno Dalcomo, 
explicou que a medida não in-
clui as profi ssões pertencentes 
a ordens e conselhos de classe, 
como o Conselho Federal de 
Contabilidade.

Diante desse posicionamento 
do Governo, o presidente do 
Conselho Federal de Conta-
bilidade, Zulmir Breda, volta 
a ressaltar a importância dos 
conselhos de profi ssões regu-
lamentadas que, entre outras 
fi nalidades, orientam os pro-
fi ssionais sobre o exercício do 
seu ofício; zelam pela ética em 
todas as suas áreas de atuação; 
regulam e fi scalizam os limites 
de atuação profi ssional; regis-
tram e normatizam as diretrizes 
de cada profi ssão.

“O registro não constitui ape-
nas um aval para o profi ssional 
desempenhar suas funções, 
mas representa, acima de 
tudo, a proteção da sociedade 
diante dos riscos que envolvem 
a ausência de fi scalização e de 
tantos outros fatores que com-
prometem a qualidade e a con-
fi ança dos serviços prestados”, 
afi rma o presidente (AI/CFC).

A variação do saldo de em-
prego na indústria paulista foi 
negativa em outubro (-0,14%), 
com o fechamento de 3 mil 
postos de trabalho, na série sem 
ajuste sazonal. Feito o ajuste, 
a queda no mês é de -0,25%. 
Nessa mesma base de compa-
ração, entre janeiro e outubro, 
o resultado segue negativo e 
totaliza o encerramento de 12,5 
mil vagas na indústria (-0,60%). 

Os dados foram divulgados 
pela Fiesp e Ciesp. “O resultado 
do mês foi infl uenciado pelo 
setor sucroalcooleiro, com o 
início do período de demissões 
dos safristas, além de observadas 
demissões no setor do vestuário, 
que é um movimento dentro da 
normalidade para o mês. Apesar 
de ser um saldo negativo, a baixa 

para o emprego na indústria 
paulista é comum para outubro”, 
avalia José Ricardo Roriz, 2º vice-
-presidente da Fiesp e do Ciesp. 

Entre os setores, 50% apre-
sentaram variações negativas, 
com 7 contratando, 11 demitin-
do, e 4 permanecendo estáveis. 
Os principais destaques no 
campo positivo fi caram, princi-
palmente, por produtos diversos 
(600); produtos de minerais não 
metálicos (415) e produtos de 
borracha e material plástico 
(332). Entre os destaques ne-
gativos fi caram confecção de 
artigos do vestuário e acessó-
rios (-1.414), coque, derivados 
de petróleo e biocombustíveis 
(-1.236) e veículos automotores, 
reboques e carrocerias (-697) - 
(AJI/Fiesp-Ciesp).

Pneus de passeio (16%) lideraram as vendas.

A indústria nacional de 
pneumáticos fechou o mês de 
outubro com alta de 10,6%, em 
comparação ao mesmo período 
de 2018. O aumento de 12% nas 
vendas para montadoras e de 
10% para o mercado de repo-
sição levou à comercialização 
de 5.364.890 unidades. 

O crescimento da produção 
de veículos no mês teve rela-
ção direta com o resultado po-
sitivo, já que elevou as vendas 
de todas as categorias: pneus 
de passeio (16%), pneus de 
carga (8,7%), comerciais leves 
(6,8%) e de moto (0,8%). O 
avanço nas vendas totais regis-
trado em outubro resultou em 
uma leve alta de 0,6% no acu-
mulado do ano. Os números 
fazem parte do levantamento 
setorial divulgado pela ANIP 
(Associação Nacional da In-
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Mais da metade das pendências 
de negativados são com bancos

Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) mostram que o volume de consumidores com contas em atraso cresceu 1,58% 
em outubro na comparação com igual período do ano passado

alta de 1,9%. Por outro lado, os 
segmentos de comunicação e 
comércio registraram quedas 
de 24,6% e 5,4%, respectiva-
mente.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizza-

ro Junior, o aumento das dí-
vidas bancárias já respondem 
por maior parte das dívidas 
em aberto no país. “As dívidas 
com instituições fi nanceiras 
são as que têm os juros mais 
caros em casos de atraso. E 

a falta de pagamento pode 
transformar valores peque-
nos em cifras praticamente 
impagáveis, sobretudo por 
superarem, em muitos casos, 
a renda do consumidor” (AI/
CNDL/SPCBrasil).

Vendas de pneus crescem 
10,6% em outubro

dústria de Pneumáticos). 
Em 2007, a ANIP criou a Re-

ciclanip (www.reciclanip.org.
br), entidade voltada à coleta e 
destinação de pneus inservíveis 
no país, considerada uma das 
principais iniciativas na área 
de logística reversa da indús-

tria brasileira, reunindo 1.064 
pontos de coleta no Brasil. O 
trabalho de logística reversa 
foi reconheio como um traba-
lho de conscientização da po-
pulação sobre o recolhimento 
e destinação adequada dos 
pneus inservíveis (AI/ANIP).

BNDES tem lucro líquido de R$ 2,7 bilhões 
no 3º trimestre

Saldo de emprego na 
indústria paulista
caiu em outubro


