
Área de compras 
e machine learning: um 

caminho sem volta 

A transformação digital 
proporciona uma lista 
cada vez maior de 
tecnologias consideradas 
4.0

Entre elas estão o big 
data, analytics, bu-
siness intelligence, 

cloud computing e machine 
learning. Esta última diz 
respeito ao aprendizado 
da “máquina”, que é um 
conjunto de técnicas que 
integra o campo da Inte-
ligência Artificial e reduz 
o tempo necessário para 
criar estratégias precisas e 
confiáveis, além de outros 
benefícios. 

Não é surpresa para nin-
guém abrir qualquer rede 
social ou serviço de strea-
ming e receber sugestões 
que estão próximas do 
gosto do usuário, ou mes-
mo produtos que foram 
pesquisados previamente. 
Assim como realizar o 
desbloqueio do seu celular 
utilizando apenas a identi-
ficação facial. Os exemplos 
citados são mecanismos 
simples baseados na apren-
dizagem da máquina que, 
por meio de empresas de 
TI, desenvolvem soluções 
completas para cada negó-
cio baseando-se, principal-
mente, em reconhecimento 
de padrões. 

Seguindo uma tendência 
mundial, os mais variados 
tipos de companhias estão 
investindo nessa tecnologia 
para obter mais produtivi-
dade, ganho financeiro e 
resultados mais assertivos. 
Esse movimento de mer-
cado deve aumentar ainda 
mais nos próximos anos. 
Até 2021, o investimento 
em Inteligência Artificial 

e Machine Learning deve 
crescer 46,2% anualmente, 
totalizando U$S 52 bilhões, 
segundo pesquisa recente 
da consultoria IDC. 

No caso do setor de com-
pras, o crescimento significa 
mais espaço para implemen-
tar ferramentas e soluções 
que otimizem o tempo gasto 
com processos manuais e 
criem uma cultura mais es-
tratégica de organização das 
transações, gerenciamento 
de fornecedores, gestão de 
riscos e, principalmente, de 
análise de dados. O foco é 
traçar perfis mais corretos 
de seus clientes e até pre-
ver comportamentos para 
tomadas de decisões mais 
assertivas. 

Mas, para que todo esse 
processo seja possível, 
as companhias devem se 
preocupar também com a 
contratação de profissionais 
preparados ou desenvolver 
projetos que qualifiquem as 
pessoas para lidar com as 
novas tecnologias. O país 
sofre com a falta de pessoas 
preparadas para esse seg-
mento, por exemplo. 

De acordo com o Relató-
rio Setorial de TIC 2019 da 
Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(Brasscom), há uma deman-
da de 70 mil profissionais 
de TI por ano, sendo que 
o contingente de formados 
é de 46 mil. É fundamental 
que os especialistas em 
compras estejam prepara-
dos para as inovações que se 
propagam em velocidades 
supersônicas. 

E o conhecimento fará 
toda a diferença. 
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D - Intercâmbio Internacional
Karoline Ribas tinha 22 anos quando trancou a faculdade de arquitetura 
e saiu de Presidente Prudente para uma jornada de 10 meses no Malawi 
(África). Durante o período, aprimorou o inglês, aprendeu chichewa 
(idioma local), participou de atividades e festivais, fez trabalhos vo-
luntários, ensinou samba, divulgou o som da viola caipira, ajudou no 
empoderamento de meninas africanas na música e fez amigos. A jovem 
foi beneficiada pelo MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Ex-
change), programa de intercâmbio com inscrições abertas para alunos, 
ex-alunos e educadores do Projeto Guri até o próximo dia 23, pelo site 
(http://www.sustenidos.org.br/).

E - Amazônia+21 
Estão abertas as inscrições de trabalhos científicos para serem apre-
sentados no Amazônia+21 - Fórum Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia, até o próximo dia 25, que será realizado em 
Porto Velho, de 5 a 8 de maio. Serão aceitas inscrições de trabalhos 
relacionados aos quatro eixos temáticos do fórum: Ciência, tecnologia 
e inovação; Cultura; Funding; e Negócios sustentáveis. O fórum é uma 
realização da Prefeitura de Porto Velho. Uma comissão avaliadora se-
lecionará quatro trabalhos submetidos, um de cada eixo temático, que 
deverão ser apresentados de forma oral durante o fórum. O edital e 
inscrições estão disponíveis no site (amazonia+21.org).

F - Eventos na Jordânia
O Escritório de Turismo da Jordânia anuncia o lançamento da primeira 
edição do Meeting Planner's Guide, um guia para o planejamento de 
eventos e conferências na Jordânia. Em 2018, a Jordânia ficou em segundo 
lugar no Oriente Médio pelo número de conferências e reuniões realizadas, 
de acordo com estatísticas publicadas pela Associação Internacional de 
Congressos e Convenções. O guia está repleto de informações essenciais 
para a criação de programas personalizados e certeiros para eventos. 
Para fazer o download do guia, acesse (http://international.visitjordan.
com/Uploads/Jordan_Meeting_Planners_Guide_V1_LR.PDF). Outras 
informações: (www.visitjordan.com). 

A - Moda Íntima 
Entre os dias 30 de abril e 2 de maio, em Juruaia (MG), acontece a 
23ª edição da Felinju - Feira de Moda e Lingerie de Juruaia, capital 
da lingerie. O incentivo ao empreendedorismo é uma das marcas da 
cidade, que tem 95% das confecções locais comandadas por mulheres. 
Essas empresas acompanham as tendências nacionais, oferecendo bom 
preço, qualidade e design como diferencial. O evento é um verdadeiro 
encontro da moda com os negócios, onde os visitantes compartilham 
experiências, contatos, inovações, apostas, tendências e soluções, em 
um show de diversidade e diversificação. Para mais informações, acesse: 
(www.felinjujuruaia.com.br). 

B - Reforma Tributária 
Nos próximos dias 19 e 20, no CIEE, acontece o seminário “Reforma 
Tributária: os caminhos da convergência”. O evento, que contará com 
um painel inédito reunindo os principais nomes envolvidos nas propostas 
em discussão no país, objetiva fomentar o debate sobre a reforma, que 
causará impacto direto na economia, na sociedade e nas administrações 
tributárias dos três níveis da federação. Também terá o painel “Equilí-
brio Federativo e desigualdade de renda” para discutir questões como 
o papel do tributo no combate à desigualdade e as ferramentas para a 
mitigação da regressividade do imposto sobre o consumo, além de um 
painel do fisco para o debate da Reforma Tributária (http://app.afresp.
org.br/seminario-inscricoes).

C - Respostas para o Amanhã
A Samsung iniciou o período de inscrições para professores de escolas 
públicas brasileiras de Ensino Médio interessados em participar da sé-
tima edição do 'Prêmio Respostas para o Amanhã'. Objetiva estimular 
soluções criativas para uma sociedade mais sustentável e fomentar o 
aprendizado nas áreas das Ciências da Natureza e da Matemática a partir 
da abordagem STEM (em inglês, Science, Technology, Engineering and 
Mathematics). A iniciativa faz parte do conjunto de projetos capitaneado 
pela visão global da marca "Together for Tomorrow! Enabling People", que 
busca capacitar futuras gerações para alcançarem seu pleno potencial 
por meio da Educação. Inscrições: (www.respostasparaoamanha.com.br). 

G - Marketing Digital
Para suportar a demanda vinda do seu avanço no Brasil, a Adobe está 
em busca de novos parceiros de implementação para a plataforma Ex-
perience Cloud, que reúne diversas soluções para marketing digital. O 
objetivo da multinacional é triplicar o número de parceiros para seguir 
crescendo no País, que representa uma grande parte dos negócios na 
América Latina. No próximo dia 19, às 9h30 horas, a Adobe promove 
um evento no próprio escritório para recrutar novos parceiros para o 
seu ecossistema. As empresas interessadas devem entrar em contato 
com Luis Maian (maian@adobe.com), gerente de parceiros na Adobe. 
Outras informações: (http://www.adobe.com/br). 

H - Elevação da Escolaridade 
O Sinduscon-SP informa que estão abertas as inscrições para as em-
presas associadas participarem do Programa Elevação da Escolaridade. 
Realizado em parceria com o Sesi-SP, objetiva capacitar os trabalhadores 
em canteiros de obra indicados pelas empresas associadas ao sindicato, 
referente aos primeiros anos do ensino fundamental. Como pré-requisito é 
necessário que os trabalhadores tenham mais de 18 anos e que não tenham 
concluído até o 5º ano do ensino fundamental ou não alfabetizados. As 
informações sobre o programa estão disponíveis com Mayara Barbosa no 
email (MBarbosa@sindusconsp.com.br) ou no telefone (11) 3334-5630.

I - Pede Pronto
Pessoas que almoçam em grandes praças de alimentação sabem o tempo 
que se perde entre escolher um prato, pagar e esperar o preparo. Para 
melhorar essa jornada, a Alelo lança o aplicativo Pede Pronto. Com o novo 
app, o usuário visualiza em seu celular o cardápio dos restaurantes parceiros, 
escolhe, paga e acompanha o tempo de preparo do seu prato. Enquanto isso, 
a cozinha do estabelecimento escolhido recebe o pedido e prepara a refeição. 
Quando está pronta, o restaurante envia uma mensagem e o consumidor 
retira seu pedido, já pago, diretamente no balcão, sem a necessidade de 
pegar fila. Inicialmente, o serviço é válido apenas em São Paulo

J - Bibliometria a Distância 
Visando ao desenvolvimento de competências necessárias à compreensão, 
à elaboração e à análise de indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
UFSCar oferece curso a distância de Bibliometria e Indicadores Científicos, 
com 120 horas, a serem desenvolvidas entre 23 de março e 6 de julho. Os 
participantes aprenderão a analisar dados com o uso de diferentes softwares, 
com atividades teóricas e práticas que simulam situações reais. Dirigido a 
profissionais formados ou estudantes em áreas como Gestão da Informação 
e do Conhecimento, Inteligência Competitiva e Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação e atuantes em instituições de Ciência e Tecnologia. Inscrições 
até segunda-feira (16) em (http://bit.ly/2wzSZ2R), tel. (16) 3351-8428. 

Cerca de R$ 15 bilhões do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) ainda não foram sacados 
pelos trabalhadores, segundo o Minis-
tério da Economia. O saque imediato 
do FGTS foi iniciado em 2019 e vai até 
o próximo dia 31. Segundo a Caixa, 
até o dia 9 de março, foram pagos 
mais de R$ 27,8 bilhões do Saque 
imediato do FGTS para 59,8 milhões 
de trabalhadores. 

A previsão da Caixa, divulgada ini-
cialmente, era de pagamento a 96,4 
milhões de trabalhadores, elegíveis 
ao Saque Imediato, totalizando R$ 
42,6 bilhões. Inicialmente, a medida 
estabelecia o saque de até R$ 500 
por conta do fundo, mas o limite do 
saque imediato subiu para R$ 998 
com a sanção da lei de conversão da 
MP, no final do ano passado. O limite 
só subiu para quem tinha saldo de 
até R$ 998 (valor do salário mínimo, 

Até o último dia 9, foram pagos 
mais de R$ 27,8 bilhões do Saque 

imediato do FGTS para 
59,8 milhões de trabalhadores.
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Segundo dados da Serasa Experian, 
o número de brasileiros inadimplen-
tes chegou a 63,8 milhões em janeiro, 
aumento de 2,6% com relação a janei-
ro de 2019. O volume de pessoas com 
contas em atraso representa 40,8% da 
população adulta do país. Na análise 
com dezembro/19, a variação foi de 
0,8%. Apesar da alta, o economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi, aponta 
que a tendência é que a inadimplência 
se estabilize ao longo de 2020. 

“As projeções indicam que a eco-

Uma pesquisa realizada 
pela Confederação 
Nacional de Dirigen-

tes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPCBrasil), em 
convênio com o Sebrae, 
com pessoas que estão sem 
trabalho, revela que os de-
sempregados brasileiros já 
estão há um ano e três meses, 
em média, sem ocupação for-
mal. Mostra ainda que 51% 
estariam dispostos a receber 
menos que a remuneração do 
último emprego (19%). Ou-
tros 18% argumentam que o 
que importa neste momento 
é arranjar um emprego para 
pagar as despesas, enquanto 
13% afirmam ser mais fácil 
procurar oportunidades 
melhores quando se está 
empregado.

A demora para se recolo-

Maioria estaria disposta a receber menos que a 
remuneração do último emprego.
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AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Convo-
cação Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária 
Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem em assembleia 
geral ordinária, no dia 06 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede so-
cial na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, nesta Capital, 
para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Rela-
tório da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.-Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o Artigo 
133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 11 de março de 2020. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Desempregados estão, em média, há 
um ano e três meses sem trabalho

Pesquisa revela que os desempregados brasileiros já estão há um ano e três meses, em média, sem 
ocupação formal

pesas estão sendo pagas 
por pais, filhos, amigos ou 
outros familiares. Também 
há aqueles que tem utiliza-
do o seguro-desemprego 
(8%) e o acerto recebido 
da empresa em que traba-
lhavam (7%).

“O desemprego muitas 
vezes obriga as pessoas a 
buscarem alternativas para 
constituir renda. O aumento 
da informalidade também 
está relacionado à chamada 
‘gig economy’, ou ‘economia 
dos bicos’ – aquela que diz 
respeito aos motoristas e 
entregadores de aplicativos, 
por exemplo. Por outro lado, 
esses trabalhadores não têm 
direitos assegurados e ou 
vínculo empregatício”, alerta 
o presidente da da CNDL, 
José César da Costa (AI/
CNDL/SPCBrasil).

car no mercado de trabalho 
tem feito com que essas 
pessoas busquem outras 
formas de sustento, como 
o trabalho informal. Quatro 
em cada dez desempregados 
têm recorrido ao trabalho 
temporário para se susten-

tar (39%), principalmente 
com serviços gerais (19%), 
com revenda de produtos 
(14%) e com venda de co-
midas (13%). 

Além dos trabalhos infor-
mais, 30% admitem que ao 
menos parte de suas des-

FGTS: cerca de R$ 15 bilhões ainda podem ser retirados
Os saques podem ser feitos nas 

casas lotéricas e nos terminais de 
autoatendimento para quem tem 
senha do Cartão Cidadão. Quem 
tem Cartão Cidadão e senha pode 
sacar nos correspondentes Caixa 
Aqui, apresentando documento de 
identificação, ou em qualquer outro 
canal de atendimento. No caso dos 
saques de até R$ 100, a orientação 
da Caixa é procurar casas lotéricas, 
com apresentação de documento de 
identificação original com foto.

Quem não tem senha nem Cartão 
Cidadão e vai sacar mais de R$ 
100 deve procurar uma agência da 
Caixa. Embora não seja obrigató-
rio, a Caixa orienta, para facilitar 
o atendimento, que o trabalhador 
leve também a Carteira de Trabalho 
para fazer o saque. O documento 
pode ser necessário para atualizar 
dados (ABr).

na época) em 24 de julho deste ano. 
Quem tem saldo acima desse valor 
na conta do FGTS só poderá retirar 
os R$ 500 originalmente previstos.

Inadimplência aumentou 2,6% em janeiro
nomia deve crescer este ano, sem a 
expectativa de piora no desemprego. 
Por isso o número deve se manter, 
ainda que num patamar elevado”. As 
dívidas dos brasileiros com empresas 
de telecomunicações foram as únicas 
a reduzirem em janeiro/20 no com-
parativo com o mesmo período do 
ano anterior, representando 10,7% 
do total, uma queda de 2,4 pontos 
percentuais. Os bancos e cartões 
continuam com a maior representa-
tividade, seguido por Utilities.

O Estado do Amazonas, que hoje 
tem a maior porcentagem da popu-
lação adulta inadimplente do país 
(55,5% em janeiro/20), registrou 
variação de 6,8 pontos percentuais 
com relação ao mesmo mês de 2019. 
Esta foi a maior alta do mês, à frente 
do Mato Grosso, que teve crescimento 
de 4 p.p., chegando a 48,1% dos bra-
sileiros acima de 18 anos com dívidas 
não pagas. Doze Estados ficaram 
abaixo da média nacional, que é de 
40,8% (AI/serasaexperian). 
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