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D - Cursos Gratuitos
A Samsung antecipou os módulos do Programa Code IoT, a plataforma 
online e gratuita de capacitação para a Internet das Coisas, realizada em 
parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico. Mais 
de 30 mil pessoas já se cadastraram na plataforma. Essa alta na procura 
fez com que o Code IoT chegasse à marca de 158 mil inscrições nos 
cursos oferecidos. As aulas são divididas em “Introdução à Internet das 
Coisas”, “Aprendendo a programar”, “Eletrônica básica”, “Programação 
física com Arduino”, “Desenvolvendo apps para celulares” e “Construin-
do objetos inteligentes conectados”.  Para mais informações, aacesse 
(www.codeiot.org.br). 

E - Marketing de Conteúdo 
O Berkeley Institute acaba de lançar como sua primeira iniciativa a 
masterclass online e gratuita “Estrategista de Marketing de Conteúdo 
no Instagram”. O objetivo é promover uma especialização digital de 
qualidade, de modo a criar um banco de freelancers profissionais que 
possam ser contratados pelo mercado, tais como jornalistas, relações 
públicas e especialistas em marketing. A pessoa que decidir realizar a 
masterclass terá a oportunidade de aprender marketing de conteúdo 
no Instagram por meio de cases de grandes empresas, bem como a  
estratégia do showcase no Instagram. Saiba mais em: (www.berkeleyli.
com.br).

F - Segurança Cibernética
Líder mundial em soluções abrangentes, integradas e automatizadas de 
segurança cibernética, a Fortinet® está disponibilizando gratuitamente  
o seu catálogo de treinamentos on-line. Ao todo, são 24 cursos que 
cobrem desde conhecimentos básicos até níveis avançados de segu-
rança cibernética, com tópicos como Secure SD-WAN, segurança em 
nuvem pública e acesso seguro, entre outros. Os cursos visam ajudar a 
atender às necessidades de capacitação em um momento tão delicado, 
em que a maioria das empresas possui sua força de trabalho altamente 
distribuída e em modelo de home office, aumentando assim as possibil-
idades de ameaças cibernéticas. Inscrições: (https://www.fortinet.com/
training/cybersecurity-professionals.html?utm_source=pr&utm_cam-
paign=2020-q2-keyword).

A - Máscaras Solidárias 
Parte de São Paulo hoje (14) uma carga de doações com 1.040 frascos de 
álcool em gel de 400 gramas da Companhia Nacional de Álcool (CNA); 
mil máscaras de tecido do projeto “Máscaras Solidárias – Frases Trans-
formadoras - A Saúde Une Todos”; e 2 mil kits de higiene da Colgate. 
As doações serão distribuídas por meio da ONG Doutores da Amazônia 
aos povos indígenas do Parque Nacional do Xingu. O projeto desenvolve 
ações solidárias em diversas frentes para proteger a saúde, representar 
os mais vulneráveis e dar voz à população mais carente. Também é uma 
ferramenta geradora de emprego e renda, empregando cerca de 500 cos-
tureiras. Outras informações no site: (www.suamascarasolidaria.com.br). 

B - Livros para Download
Para incentivar a consciência do valor social da leitura e entreter os 
pequenos com histórias nesta quarentena, o “Leia Comigo!”, projeto 
criado pela Fundação Educar DPaschoal, reforça a divulgação dos mais 
de 190 livros que sua biblioteca virtual tem disponíveis para download 
gratuito. O projeto edita, publica e distribui literatura infantojuvenil por 
todo o Brasil, com conteúdos que têm como premissa despertar a paixão 
pela leitura na vida da criança. “O pássaro sem cor”, de Luís Norberto 
Pascoal, “O vestido azul”, de Sandra Aymone, “Lobinho e a porta”, de 
Silvana Rando, são alguns exemplos de livros que estão disponíveis para 
download. Para acessar, basta entrar no site: (http://www.educardpas-
choal.org.br/projeto.php?id=4&page=74).

C - Programa de Trainee 
A Arco Educação, empresa que desenvolve soluções educacionais orien-
tadas por uma metodologia própria, focadas em todos os segmentos do 
ensino básico, da educação infantil ao ensino médio, estendeu o período 
de inscrições para o seu Programa de Trainee 2020, até o próximo dia 
17. Podem se inscrever estudantes universitários e recém-formados, 
com formação entre o início de 2017 e o final de 2020. Os candidatos 
devem residir ou ter mobilidade para morar em São Paulo, Curitiba, 
Fortaleza ou Belo Horizonte e disponibilidade para viajar. O Programa 
de Trainee da Arco Educação oferece bolsa-auxílio e benefícios com-
patíveis com o mercado. Inscrição e processo através do site (https://
traineearco.eureca.me/).  

G - Exame de COVID-19 
O sistema de exames, disponibilizado pela Clínica Nabuco, que possui 
unidade fixa no Mais Shopping (Santo Amaro), funciona assim: o cliente 
realiza a compra do serviço laboratorial pelo endereço virtual (http://www.
clinicanabuco.com.br). Em seguida, entra em contato via WhatsApp: (11) 
97638-6996 e realiza o cadastro e agendamento do serviço. Depois, basta 
comparecer, em dia e horário marcados, ao espaço de “drive-thru” e re-
alizar o exame sem sair do carro. O resultado é processado internamente 
e disponibilizado pela Internet. Entre as opções, o teste de COVID-19 
poderá ser agendado pelos clientes. Os valores de todos os 3.000 tipos de 
exames que a Clínica Nabuco oferece estão disponíveis no site.

H - Sefaz Eletrônico
A Secretaria da Fazenda EstadoSP (Sefaz) lançou  o Sistema de Peti-
cionamento Eletrônico - SIPET - (www3.fazenda.sp.gov.br/sipet). Esta 
solução beneficia contribuintes ao permitir o atendimento remoto dos 
pedidos relacionados ao Cadastro de Contribuintes do ICMS - CADESP 
(como, por exemplo, pedidos de abertura de empresas, requisições de 
alterações cadastrais e solicitações de baixa) seja prestado com controle 
de acesso (autenticação de usuários por meio de certificado digital) e 
maior assertividade (campos específicos para que o usuário anexe a 
documentação necessária). Isso torna posível o atendimento a distância 
do serviço mais requisitado nas unidades de atendimento da Sefaz-SP. 

I - Reputação Corporativa
A sexta edição do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa 
(Merco) teve o campo realizado no Brasil entre julho e dezembro de 
2019, com um total de 4.173 entrevistas. A pesquisa inclui cinco ondas 
de avaliação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta 
direção de empresas com faturamento superior a U$ 40 milhões que 
apontam 10 companhias com melhor reputação. Para cada empresa 
escolhida, sinalizam três fortalezas e uma fraqueza entre 18 variáveis 
que consideram resultados econômicos e financeiros, qualidade da 
oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão 
internacional e inovação. A metodologia e os rankings estão disponíveis 
em (www.merco.info/br). 

J - Jovens Talentos
Visando dar oportunidade para jovens universitários, a Tok&Stok abre 
inscrições para seu novo programa de jovens talentos. O programa busca 
os que estejam entre o quarto e o último semestres ou profissionais 
com até um ano de formação. As vagas disponíveis são para as áreas 
de Customer Experience, Tecnologia da Informação, Logística, Talent 
Acquisition, E-commerce, B2B, Marketing de Performance e Market-
place. As inscrições podem ser feitas, até o próximo dia 24, por meio 
do site: (https://jobs.kenoby.com/programajovenstalentostksolution).

Home Office em 
tempos de Home Life

Há bastante tempo 
venho utilizando 
a prática de home 
office quando 
tenho que produzir 
algum material que 
independa de outras 
pessoas

Escrever artigos, pre-
parar palestras, es-
tudar algum material 

que esteja em consulta 
pública, fazer pesquisas, 
por exemplo, são ativida-
des que se mostram mais 
eficazes quando estamos em 
um local com poucas inter-
rupções, sem contar com o 
ganho de tempo gasto nos 
deslocamentos. Do mesmo 
modo, algumas videocon-
ferências independem do 
local, desde que existam 
equipamentos adequados.

Entretanto, a cada dia que 
passa, percebo que home 
office é muito mais que 
isso, pois, se por um lado 
exige disciplina, ambiente 
adequado e, sobretudo, o 
entendimento dos fami-
liares, que na maioria dos 
casos confundem o “estar 
trabalhando em casa” com 
o “estar de bobeira”, por ou-
tro, para muitas atividades, 
pode ser muito eficiente e 
eficaz como parte do traba-
lho convencional.

Nesse momento, em de-
corrência da pandemia, 
estamos sendo obrigados a 
instituir o home office for-
çado que, para alguns pelas 
condições de risco, virou 
home life, transformando o 
modus operandi em modus 
vivendi e, com isso, mu-
dando completamente os 
conceitos envolvidos.

Do mesmo modo com o 
que ocorreu com os aplica-
tivos de locação de imóveis 
ou de serviço de transporte 
individual, onde as empre-
sas de táxi não possuem um 
único veículo e as empresas 
de locação de imóveis não 
possuem um único imóvel, 
começamos a entender que 
home office é uma nova 
maneira de trabalhar e não 
simplesmente a execução 
do trabalho, da mesma 
forma que executado nas 
empresas, só que em outro 
lugar.

Vivi uma experiência mui-
to rica no início dos anos 
oitenta. Naquela ocasião, 
com maior utilização dos 
computadores nos proces-
sos administrativos, num 
primeiro momento, eram 
levantados os processos 
e introduzidos no compu-
tador, fazendo com que o 
computador seguisse todos 
os passos que anterior-
mente eram executados 
manualmente. Conclusão: 
o processo manual, por ser 
mais lento permitia a auto 
correção dos possíveis erros 
ou não conformidades. 

Com a aceleração desses 
processos, os erros aconte-
ciam e só eram percebidos 
quando concluído todo o 
processo, levando a situa-
ções na maioria das vezes 
irreversíveis. A lição que 
aprendi e trago comigo até 
hoje foi: se muda o ambien-
te, mude o processo. 

É isso que estou desco-
brindo agora: muitas via-
gens são desnecessárias, 
as reuniões com muitas 
pessoas por vídeo são bem 
mais objetivas, o modo 
de conduzir os assuntos 
muda, os contatos quando 
necessários por telefone ou 
outro meio são consolidados 
e bem mais objetivos e, com 
o WhatsApp sendo o princi-
pal meio de comunicação, a 
prioridade tem que ser para 
os grupos de trabalho e con-
tatos individuais, deixando 
os grupos puramente sociais 
para os momentos de lazer.

Existe, porém, outro risco 
que está cada vez mais evi-
dente: não ter a disciplina 
necessária também na hora 
de parar para repor as ener-
gias e estar bem preparado 
para a jornada do dia seguin-
te, estabelecendo horários e 
metas e as cumprindo com 
o devido rigor. Depois da 
COVID19 nossa vida não 
será mais a mesma. 

O home life um dia vai 
passar, mas o home offi-
ce veio para ficar porque 
agrega: valor às atividades 
profissionais, qualidade de 
vida, otimização do tempo e 
redução de deslocamentos 
estressantes e nocivos ao 
meio ambiente.

 
(*) - É Diretor de Petróleo, 
Gás Natural, Bioenergia e 
Petroquímica da ABIMAQ.

Alberto Machado Neto (*)

Em volume foram em-
barcadas 243.543,6 
toneladas no perío-

do, com variação também 
positiva de 29,1%. Os dados 
são do Ministério da Eco-
nomia.

O maior comprador da 
carne suína brasileira 
continua sendo a China 
que sozinha recebeu 56% 
de toda carne embarcada. 
Hong Kong recebeu 13 % 
dos embarques. Os envios 
para China já são 221,5% 
maiores na comparação 
com o mesmo período de 

O maior comprador da carne suína brasileira 
continua sendo a China.
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O valor médio das compras em abril 
chegou a R$ 492,43, 

contra R$ 417,82 em março.
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ãoO isolamento social levou o comér-
cio eletrônico a se tornar o único 
caminho possível entre grande parte 
de lojistas e clientes. E também fez 
com que muitas pessoas passassem a 
usar esse tipo de transação. “Depois 
da queda de 20% das vendas no 
começo da quarentena, o brasileiro 
voltou a comprar, e o setor registrou 
crescimento acumulado de 47% de 
pedidos ao longo do mês de abril”, 
comenta Maurício Salvador, presi-
dente da ABComm. O valor médio 
das compras chegou a R$ 492,43, 
contra R$ 417,82 na comparação com 
os primeiros dias de março.

O movimento foi captado na pesquisa 
realizada pela Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm) em 
parceria com a Konduto, que teve como 
base 25 milhões de pedidos de produtos 
físicos feitos em 4 mil lojas virtuais no 
período de 1º de março a 25 de abril. 
Os setores estudados foram artigos es-
portivos, autopeças, bazar/importados, 
bebidas, bijuterias e acessórios, brin-
quedos e jogos, calçados, cosméticos, 

Turismo já perdeu mais 
de R$ 62 bilhões até o 
momento, estima CNC

De acordo com estudo da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), o setor de 
turismo acumula perdas de R$ 62,5 bi-
lhões desde o início da pandemia do novo 
Coronavírus, em 11 de março. Um dos 
mais afetados pela crise, o segmento foi 
fortemente impactado pela intensificação 
de medidas visando à redução do ritmo de 
expansão da doença, como o isolamento 
social e o fechamento das fronteiras em 
diversos países.

“O cenário para o setor, que já era bem 
negativo há dois meses, se agravou nas se-
manas seguintes, alcançando uma paralisia 
quase completa nos dois últimos meses, a 
ponto de praticamente triplicarem-se os 
prejuízos no período”, explica o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros. A perda de 
R$ 13,4 bilhões, durante o mês de março, 
chegou a R$ 36,94 bilhões em abril e a R$ 
12,24 bilhões somente nos dez primeiros 
dias de maio, totalizando mais de R$ 60 
bilhões de perdas em relação ao período 
pré-pandemia.

Rio de Janeiro (R$ 8,86 bilhões) e São 
Paulo (R$ 22,60 bilhões) concentram mais 
da metade do prejuízo nacional registrado 
pelo setor. “Os aeroportos desses dois 
estados chegaram a registrar taxas de 
cancelamento diárias superiores a 90%, no 
fim de março. Em abril, com quedas de até 
99% nessas localidades, o cancelamento 
médio diário cedeu, refletindo o ajuste da 
oferta de transporte aéreo ao novo patamar 
de demanda”, destaca Fabio Bentes, eco-
nomista da CNC responsável pelo estudo.

Alexandre Sampaio, diretor da CNC 
responsável pelo Conselho Empresarial 
de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da 
entidade, chama atenção para o potencial 
número de empregos que podem desa-
parecer. “Sabemos que todos os setores 
da economia estão sendo afetados, mas o 
segmento voltado ao Turismo terá o pro-
cesso mais longo de recuperação, temos 
uma projeção de 300 mil desempregados. 
Vamos fazer o que for possível para mini-
mizar os efeitos negativos no nosso setor”, 
afirma (Gecom/CNC).

Exportações de carne suína 
cresceram 56,6% de janeiro a abril
As exportações de carne suína in natura somaram US$ 605,49 milhões de janeiro a abril de 2020, 
registrando uma variação positiva de 56,6%

sável por 53,1% da carne 
exportada. De janeiro a 
março o estado já soma 
US$ 321 milhões e registra 
uma variação positiva de 
44,3%.

O Rio Grande do Sul foi o 
segundo maior exportador.  
O estado foi responsável por 
27,7% do total embarcado, 
somando US$ 168 milhões 
no período. Na sequência 
vem Paraná com 13,3% de 
participação, Mato Grosso 
com 3% e Minas Gerais 
com 1,62%. Fonte: Caroline 
Mendes/Redação SI

2019. Entre os estados 
produtores de Santa Ca-

tarina segue como maior 
exportador, sendo respon-

Isolamento social levou o 
e-commerce a crescer 47% em abril

eletrodomésticos, eletrônicos, farmácia, 
livraria, moda, móveis e decoração, 
moda, ótica e supermercados.

Cinco setores registraram aumento 
no número médio de pedidos, sendo 
o setor de brinquedos o “campeão”, 
com 434,70%. Em segundo lugar, su-
permercados, com 270,16%, seguidos 
por artigos esportivos, com 211,95%; 
farmácia, 41,56% e eletrodomésticos, 
4,47%. Na contramão, as três maiores 
quedas de pedidos foram registradas 
pelos setores de bebidas, com 76,62%; 
autopeças, 57,95%; e livrarias, 
46,43%. Fonte: (AI/abcomm).

Pesquisa da Associação 
Paulista de Supermercados 
(APAS) sobre a percepção 
e confiança dos super-
mercadistas do Estado de 
São Paulo revela que, 67% 
acreditam que o número 
de empregos será mantido, 
23% esperam fazer novas 
contratações e apenas 10% 
devem realizar demissões. 

A falta de confiança no 
atual cenário e as fortes 

mudanças em relação ao 
desempenho econômico e 
político fizeram o otimismo 
do empresariado paulista 
cair de 40% em abril para 
28% em maio. Outro ponto 
é que o PIB, para 79% dos 
supermercadistas, terá 
queda, assim como a taxa 
de juros, na opinião de 47%.

Para o presidente da APAS, 
Ronaldo dos Santos, apesar 
do pico das vendas ocorridas 

em março terem alavancado 
os números no setor, o efeito 
é passageiro. “Isolamento 
deve causar mais desem-
prego e isso aumentará a 
expectativa de PIB negativo, 
tendo impacto na renda das 
famílias. Com o tempo, o setor 
começará a sentir o consumi-
dor migrando para compras 
mais baratas e de produtos 
de menor valor agregado”, 
finalizou (AI/Apas).

Maioria dos supermercados deve manter 
ou contratar funcionários


