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D - Abastecimento de Água 
Até 31 de julho, podem ser inscritas no Prêmio ANA 2020 boas 
práticas relacionadas à água e que contribuam para a promoção da 
segurança hídrica, gestão e uso sustentável dos recursos hídricos 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Na categoria Governo, 
podem participar órgãos e entidades federais, estaduais, distritais e 
municipais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Também podem 
concorrer ações dos Tribunais de Contas, Ministério Público e De-
fensorias Públicas. Mais informações e inscrições para a premiação, 
que podem ser realizadas gratuitamente, é pelo hotsite (https://
premio.ana.gov.br/).

E - Inovação Pós-crise
No próximo dia 30 (sábado), o Sebrae realiza a 6ª edição do Startup 
Day, voltado para startups, focado em inovação. O encontro será 
100% virtual e gratuito, com uma programação interativa e diversa, 
que deve reunir milhares de pessoas online. A transmissão acontece 
por meio do site (www.sebrae.com.br/startupday) e pelo aplicativo 
(Gamefica.ai). O evento, aberto ao público, acontece das 08h30 às 
20 horas e as inscrições podem ser realizadas no link: (https://www.
sympla.com.br/startup-day-2020__852758). Uma ótima oportuni-
dade de traçar estratégias para o mundo do empreendedorismo, 
principalmente em momentos de crise. 

F - Leilão de Imóveis
O Banco do Brasil, em parceria com o escritório Lance no Leilão, 
vai vender oito imóveis localizados nos estados da Bahia, São Paulo, 
Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Rio: foto acima). 
Entre eles estão prédios, dependências e agências desativadas, lojas, 
um galpão e um apartamento. Com lances mínimos entre R$ 83 mil 
e R$ 13,7 milhões, é uma oportunidade para diferentes perfis de 
investidores, pessoas físicas ou jurídicas. O leilão será realizado de 
forma online, no dia 9 de junho, às 12h, pelo site (www.lancenoleilao.
com.br/bb). Os interessados precisam fazer um cadastro com até 
48 horas de antecedência, no mesmo portal. 

A - Contabilidade e Finanças 
As dificuldades e desafios encontrados pelos profissionais de finanças e 
contabilidade diante da inovação tecnológica, será o tema apresentado 
pela Fipecafi durante o 22º Congresso Anefac, que este ano aborda os 
“Dilemas Éticos na Transformação Digital”. O evento, que foi aberto na 
sexta-feira (22), continua nos dias 26 (terça-feira com o tema “Os De-
safios dos Profissionais de Contabilidade e Finanças na Era Digital”), e 
29 (sexta), pela primeira vez totalmente on-line, reunindo especialistas 
em RH, administração e finanças para discutirem temas relacionados 
aos dilemas éticos e o impacto das novas tecnologias na sociedade. O 
evento é gratuito e a inscrição pode ser feita pelo site: (https://www.
anefac.org/congresso-formulario).

B - Fila Virtual
Uma nova tecnologia ajuda a evitar filas e aglomerações e gerar mais 
comodidade em lojas e supermercados. A Seal Sistemas – companhia 
que desenvolve tecnologias nos processos de empresas da cadeia de 
abastecimento – anuncia o lançamento do Sem Fila. Uma solução simples, 
de baixo investimento e fácil implementação por lojistas de qualquer 
porte ou segmento, dedicada a melhorar a gestão do fluxo de pessoas 
dentro e fora do estabelecimento por meio da inteligência tecnológica. 
Disponível para lojistas e pioneiro nesse modelo, o software envolve 
a leitura de QR Codes pelos celulares dos próprios clientes, sem que 
seja necessário instalar nenhum aplicativo. Mais informações: (www.
seal.com.br).

C - Preparar para o Enem
Com o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, alunos passam 
a ter mais prazo para se preparar. Para os que têm acesso à internet, o 
SAE Digital disponibilizou, de forma gratuita, conteúdos que vão desde 
o 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio no seu 
canal de YouTube (youtube.com/saedigital). Até o momento, os conteúdos 
já tiveram mais de 3 milhões de visualizações e 325 mil espectadores 
únicos de alunos das redes públicas e privadas. E, agora, os estudantes 
deste sistema de ensino começam a realizar as avaliações on-line para 
medir o nível de aprendizagem durante este período de pandemia e 
também já fazem os simulados do Enem.. 

G - Produtos da Apicultura
A comercialização de produtos provenientes da apicultura vem apresen-
tando crescimento no Norte de Minas, especialmente o mel de aroeira. 
Típico dessa região, é considerado um alimento com propriedades que 
fortalecem o sistema imunológico. Os destaques nas vendas são o pró-
polis verde, com acréscimo em torno de 300%, e o mel de aroeira, com 
pouco mais de 30%, gerando aumento de renda para  1.500 famílias de 
pequenos produtores rurais, organizados em 25 associações comunitárias 
e numa cooperativa regional com sede no município de Bocaiuva, apoia-
das pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba. Saiba mais em: (www.codevasf.gov.br).

H - Cadastro Positivo
Em decorrência do momento desafiador, a Associação Nacional das 
Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (ACREFI) e 
Serasa Experian realizam, na próxima segunda-feira (25), um evento 
totalmente digital sobre “Cadastro Positivo”. Junto com as medidas re-
comendas por autoridades de saúde pública – também se faz necessário 
buscar soluções que possam agregar no momento atual e pensar na 
continuidade dos negócios. O evento começa às 15h e, para participar, 
basta fazer sua inscrição em: (https://acrefi.zoom.us/webinar/register/
WN_sUCiwE9mSteWranpe3t_YQ). 

I - Retomando Operação 
Após forte redução na operação do Grupo Latam Airlines e suas sub-
sidiárias em virtude da Covid-19, a companhia anuncia um aumento 
gradual de suas operações nos próximos dois meses. Em junho, a ope-
ração passará de 5% para 9% da sua capacidade pré-crise e em julho 
atingirá 18%. A Latam entende a complexidade de tomar decisões neste 
momento de incerteza e, por isso, vai oferecer mais flexibilidade para a 
compra e programação de viagens, com descontos de até 20% na tarifa, 
medidas sanitárias adicionais e orientações aos passageiros para viajar 
durante a crise.

J - Cursos Gratuitos 
Com o propósito de transformar vidas promovendo o saber e a empre-
gabilidade, o Centro Universitário IBMR, do Rio de Janeiro, liberou mais 
de 100 cursos totalmente gratuitos, na sua plataforma online, para a 
quem quer impulsionar a carreira e carimbar mais conhecimentos no 
currículo durante a quarentena. É uma oportunidade para se capacitar 
e incrementar o currículo sem sair de casa. São capacitações nas áreas 
mais variadas como educação, direito, tecnologia, negócios, saúde, 
turismo e hospitalidade, comunicação, entre outros. Ao se cadastrar 
na plataforma, o usuário seleciona o curso que deseja fazer e tem um 
período de até 30 dias para concluir os estudos. Confira as opções e 
faça a sua inscrição em: (http://loja.ibmronline.com.br/curso-gratis). 

A substituição 
de Contadores e 

Advogados por robôs

Você acredita que a 
automação tributária 
possa substituir 
por completo 
as atividades 
do trabalho de 
um Contador 
ou Advogado 
Tributarista? 

O medo pelo novo e 
a incompreensão 
do que realmente 

se trata a automação de 
Regras Tributárias formam 
conceitos cheio de dúvidas 
e questionamentos em 
relação a essas atividades 
profissionais. Afinal, seria 
capaz de a informatização 
ser analítica a ponto de 
reportar um retorno tribu-
tário específico para cada 
tipo de empresa?

Para contextualizar, ve-
jamos e recordemos o 
que houve na Revolução 
Industrial. A Inglaterra foi 
precursora dessa transição, 
no período que engloba 
os séculos XVIII e XIX. A 
principal particularidade da 
revolução foi a substituição 
do trabalho artesanal pelo 
uso das máquinas e equi-
pamentos, com o intuito 
central de acelerar a produ-
ção. As atividades rurais e 
manuais ficaram escassas e 
equipamentos foram substi-
tuindo, aos poucos, algumas 
profissões, fazendo com que 
surgissem outras em seus 
lugares.

Neste cenário, algumas 
consequências da Revo-
lução Industrial, além das 
novas relações de trabalho 
e a industrialização dos pa-
íses e a urbanização, foram 
os avanços nos campos da 
medicina, do transporte 
e das telecomunicações. 
Mas, devemos destacar, 
principalmente, o aumento 
da capacidade produtiva. 

A evolução não limita o ser 
humano. Na verdade, ela o 
transforma. Sendo assim, é 
possível analisar que as pro-
fissões não foram extintas 
nesse período mencionado 
acima, porém se renovaram 
completamente.

O mesmo acontece a cada 
dia em todas as profissões 

até o momento atual. Não 
haverá substituição de um 
Contador ou Advogado, por 
exemplo, no mercado de 
trabalho moderno. 

O que está acontecendo 
é uma renovação, dando 
oportunidade aos mesmos 
de exercerem atividades 
mais analíticas e predo-
minantes em seus campos 
de atuações. A automa-
ção vem como aliada na 
eficiência e agilidade dos 
trabalhos, dando seguran-
ça e autonomia para o de-
senvolvimento profissional. 
Sendo assim, o conheci-
mento humano jamais será 
substituído.

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IBPT), o Brasil 
é um dos países com maior 
carga tributária no mundo. 
E a administração desses 
tributos, muitas vezes, 
não é eficaz em encontrar 
o melhor cenário ou que 
haja um bom planejamento 
tributário. A sigla RPA, (Ro-
botic Process Automation), 
tem gerado melhorias nas 
atividades repetitivas e, 
principalmente, naquelas 
com grande volume de 
dados. 

Esses “robôs” são confi-
gurados com base em uma 
série de informações que se 
conectam a fim de encon-
trar a tributação perfeita 
para tal operação, produto 
ou serviço. Tudo específico 
de acordo com o perfil da 
empresa, sejam operações 
de vendas, compras para 
revendas, produção, ser-
viços, entre outros. 

Permite ainda a visibili-
dade e rastreabilidade da 
informação, dando ao pro-
fissional a capacidade de 
analisar minunciosamente. 
Ressalto que as tarefas de 
maior responsabilidade 
jamais serão substituídas 
por máquinas, mas sim, 
serão sempre bem-vindas 
dentro do âmbito tribu-
tário, agregando valor e 
confiabilidade em nossos 
trabalhos.

 
(*) - É Gerente de Projetos Integrador 

SAP na Systax, empresa de 
inteligência fiscal e única a organizar 

um acervo com mais de 20 milhões 
de regras tributárias.

Karina Correa (*)

Este ano as exportações para a Ásia chegarão a 600 mil toneladas 
de carne de frango e 1 milhão de toneladas de carne suína.
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ãoSobre as tendências 
de mercado para pro-
teína animal brasileira 
na Ásia, a Associação 
Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA) adotou 
um tom otimista, apos-
tando na demanda firme 
da China e na abertura 
e ampliação da demanda 
em outros países do con-
tinente. De acordo com 
o diretor-executivo da 
ABPA, Ricardo Santin, 
a expectativa é de que 
ainda este ano as expor-
tações brasileiras para 
a Ásia cheguem à casa 
das 600 mil toneladas 
de carne de frango e 1 
milhão de toneladas de 
carne suína. 

As quantias represen-
tam, respectivamente, 
aumento de 7% em re-
lação a 2019, já previsto 
pela instituição, e 33% 
de aumento, superando 
as expectativas. Ele res-
saltou que a Peste Suína 
Africana (PSA), que 
atingiu a China em cheio 
desde o final de 2018 e 
acabou se espalhando 
por outros países do 
continente, dizimando 
planteis suínos, conti-

As contas de conces-
sionárias, como as 
de água, luz, gás, 

telefone e internet, são 
as despesas com os paga-
mentos priorizados pelo 
consumidor brasileiro neste 
momento de pandemia da 
COVID-19, de acordo com 
uma nova pesquisa feita 
pela Boa Vista. As contas 
básicas da casa são mencio-
nadas como prioridade por 
43% dos entrevistados no 
estudo, que ouviu cerca de 
450 consumidores de todo 
o Brasil, ao longo do mês 
de abril.

Em segundo lugar, estão 
as contas pagas por boletos, 
como as de condomínio, 

Dentre os que vão privilegiar as contas de concessionárias, 72% 
citam a de luz.
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Saúde e desemprego 
são as maiores 
preocupações 

A crise do novo Coronavírus, 
o acesso ao sistema de saúde 
e o desemprego foram os te-
mas que mais preocuparam a 
população brasileira durante o 
mês de março. É o que aponta 
a pesquisa “What Worries the 
World”, realizada entre 20 de 
março de 3 de abril com entre-
vistados do Brasil e de outros 
27 países. A “Covid-19” ficou 
em primeiro lugar no ranking, 
com 52%. A segunda posição, 
“acesso ao sistema de saúde”, 
teve 46%. Para completar o 
pódio, o “desemprego” foi 
citado por 39%. Em quarto e 
quinto lugar, respectivamente, 
ficaram “pobreza e desigual-
dade social” (32%) e “crime 
e violência” (28%). Ao con-
siderarmos todas as pessoas 
que responderam à pesquisa 
nas 28 nações participantes, 
os temas de maior preocupa-
ção se mantêm os mesmos, 
mas em ordem distinta: “Co-
vid-19”, com 61%, permanece 
na primeira posição. 

“Desemprego” vem em se-
gundo, com 35%. Em terceiro 
lugar, “acesso ao sistema de 
saúde” teve 28%. “Pobreza e 
desigualdade social” (27%) e 
“corrupção” (22%) fecham o 
top 5 global. Entre todos os 28 
países pesquisados, somente 
quatro (China, Rússia, África 
do Sul e México) não citaram a 
pandemia como sua principal 
preocupação. Fonte e mais 
informações: (www.ipsos.
com/pt-br).

Consumidores priorizam o 
pagamento de contas básicas
As contas básicas da casa são mencionadas como prioridade por 43% dos entrevistados no estudo, que 
ouviu cerca de 450 consumidores de todo o Brasil, ao longo do mês de abril

os entrevistados respon-
deram quais exatamente 
pretendem pagar. Dentre 
os que vão privilegiar as 
contas de concessioná-
rias, 72% citam a de luz. 
Seguidos das de água 
(63%) e de TV a cabo e 
Internet (42%). Já entre 
os respondentes que vão 
escolher o pagamento de 
boletos, as prioridades 
serão o aluguel da casa e 
os planos de saúde, com 
33% respectivamente. No 
caso do cartão de crédito, 
os cartões concedidos por 
bancos serão priorizados. 
Fonte e mais informações: 
(www.consumidorpositi-
vo.com.br).

aluguel, plano de saúde, 
educação, IPVA, IPTU, 
seguros, planos de previ-
dência, entre outros, com 
30%. Já o pagamento do 
cartão de crédito ficou em 
terceiro lugar, com 13%. 

Financiamentos, emprés-
timos e crediários são as 
contas menos priorizados 
pelo consumidor neste 
momento. 

Entre as contas com os 
pagamentos priorizados, 

Recorde nas exportações de carne 
de frango e de suínos

nuará mostrando seus 
efeitos este ano.

Segundo Santin, foram 
abatidas matrizes suínas 
naquele continente em 
2019, como consequên-
cia da PSA, animais que 
foram consumidos como 
carne, além de abates 
antecipados na China. 
“Agora fica difícil a recom-
posição dos rebanhos, 
porque para ter produti-
vidade, é preciso matrizes 
geneticamente boas. Essa 
falta de proteína animal 
na Ásia não será suprida 
apenas pela importação 
de carne suína”.

O gerente de mercado 
da ABPA, Luís Rua, res-

salta que “só na China, 
hoje há um déficit de 20 
milhões de toneladas de 
proteína animal”. Ele 
exemplifica que, mesmo 
se somados todo o volu-
me exportado de carne 
suína por outros países, 
a quantidade seria de 
9 milhões de tonela-
das, ou seja, menos da 
metade do que a China 
necessita. Isso abre uma 
lacuna, inclusive, para 
exportações de carne 
de frango para o país e 
demais integrantes do 
continente, incluindo 
cortes que não eram co-
munmente consumidos 
(Fonte: Redação AI/SI).


