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D - 100 Novas Vagas
Mesmo diante da crise econômica, a everis , consultoria multinacional 
de negócios e TI, do Grupo NTT Data, tem aberto em média 100 vagas 
mensais para profissionais especializados em negócios e diferentes 
tecnologias, como Java, .Net, cloud, mobilidade, Data Analytics, Inteli-
gência Artificial, realidade virtual e aumentada, entre outras. De janeiro 
até maio, a empresa já contratou 400 novos profissionais.  A companhia 
investe fortemente também em treinamento e aperfeiçoamento de seus 
colaboradores, para que estejam sempre atualizados em termos de no-
vas estratégias de gestão e de negócios, bem como em relação a novas 
tecnologias. Para obter informações sobre as vagas abertas, acesse: 
(http://bit.ly/everisBrasilVagas). 

E - Educação Executiva 
Estão abertas as inscrições para o Insper Live Learning, novo projeto 
de Educação Executiva do Insper. Oferecidos em ambiente remoto, 
em uma plataforma digital, os cursos abordam temas pertinentes para 
a fase de quarentena ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus. 
Seu formato dinâmico garante interações ao vivo com os docentes e 
networking entre alunos. A série terá quatro cursos: Produtividade e 
Gestão de Custos; Cenários Estratégicos e Resiliência das Organizações; 
Resiliência na Liderança e; Liderança de Equipes Remotas. Todos os 
cursos oferecem certificados digitais. Para saber mais acesse: (http://
www.insper.edu.br/cursos-online/).   

F - Doações de Portos Privados
Uma corrente de solidariedade se formou entre os portos privados brasi-
leiros. Empresas que operam no setor doaram, R$ 418,9 milhões para o 
combate à Covid-19. Os números são da ATP (Associação de Terminais 
Portuários Privados) que realiza um trabalho de compilar informações 
e ações de prevenção dessa rede formada por seus associados. As em-
presas ligadas à ATP também foram responsáveis pela disponibilização 
de 400 novos leitos para atender pacientes, 5 milhões de testes para a 
Covid-19, produção de 6,5 mil respiradores, distribuição de mais de 17 
milhões máscaras de proteção e mais de 170 mil litros de álcool 70%, além 
da doação deitens como termômetros, luvas, aventais, toucas, roupas, 
kits de higiene e refeições. Saiba mais: (www.portosprivados.org.br).

A - Aldeia Indígena
A aldeia Tekoa Itakupe, localizada na Terra Indígena Jaraguá, no muni-
cípio de São Paulo, vem sentindo fortemente os efeitos da pandemia. 
Formada por 25 famílias e cerca de 80 indígenas, dos quais 20 crianças, 
a comunidade está isolada e impossibilitada de desenvolver suas ati-
vidades de turismo e venda de artesanatos para a geração de renda e 
sustento. Para mobilizar o maior número de pessoas em prol da aldeia 
Tekoa Itakupe, a Plana Vivências, agência de turismo de experiência, 
anuncia o lançamento de uma campanha para arrecadar mantimentos 
para a comunidade. O link para participar da campanha é (www.catarse.
me/plana-itakupe).

B - Franquias e Redes
O cenário incerto causado pela pandemia evidenciou a necessidade 
de uma boa gestão das empresas para minimizar seus efeitos. Com o 
objetivo de ajudar empreendedores a organizar os negócios, o Grupo 
Bittencourt - consultoria especializada no desenvolvimento, gestão e 
expansão de negócios - está oferecendo cinco cursos sobre gestão e 
liderança em franquias e redes de negócios. Os cursos, tradicionais no 
mercado de franquias, seguem o propósito da companhia de apoiar no 
desenvolvimento das empresas e de seus profissionais. Pela primeira vez 
as aulas acontecerão em formato totalmente online e ao vivo. Interessa-
dos devem preencher quesitos em (https://bit.ly/socialcursos) e serão 
selecionados conforme critérios definidos pela consultoria.

C - Mulheres do E-commerce 
No próximo sábado (6), das 9h às 19h, acontece o MNE ON, evento 
100% online promovido pelo movimento ‘Mulheres do E-commerce’. 
A iniciativa visa estreitar relações entre profissionais do setor, além de 
promover inovação e dar destaque a mulheres executivas, empreen-
dedoras e demais figuras femininas que atuam comércio online, como 
Samantha Schwarz, gerente de e-commerce da Infracommerce, que vai 
ministrar uma palestra com o tema “Como você está transformando a 
experiência do seu consumidor?”. A discussão sobre o papel das mulheres 
no mercado é sempre importante, em especial em um segmento que 
cresce tanto, como o e-commerce. Para se inscrever, acesse: (https://
www.sympla.com.br/mne-on-by-mulheres-no-e-commerce__855175). 

G - Maratona Nacional
A Universidade Federal de Goiás está com inscrições abertas para o 1º. Idea-
thon Lab - Soluções Inovadoras de Prototipagem para Saúde, maratona online, 
para maiores de 18 anos de todo país, não apenas estudantes. A iniciativa, 
no âmbito da Campus Party Goiás, busca incentivar o desenvolvimento de 
protótipos de soluções inovadoras, e irá selecionar e premiar os que apre-
sentarem maior viabilidade de aplicação em eventos de risco à saúde pública 
como a COVID-19. O  objetivo também é o de contribuir com a disseminação 
da “cultura maker”. Mais informações/inscrições (www.cei.ufg.br).

H - Vagas na Área de TI
A Porto Seguro busca profissionais no mercado para atuar na área de 
Tecnologia da Informação (TI). São 47 vagas disponíveis, para admissão 
em cargos, como: estagiário, analista de sistemas e suporte técnico, 
arquiteto de TI,  especialista de BI, coordenador de desenvolvimento de 
sistemas e de segurança da informação, gerente de sistemas - soluções 
digitais, entre outras funções em diversos níveis para atuação em São 
Paulo. Os perfis a serem contemplados são variados. “Buscamos profis-
sionais que gostem de desafios, que queiram aprender e surpreender, 
contribuindo para o futuro da organização”, destaca Carolina Zwarg, 
diretora de RH da empresa.  Interessados podem se cadastrar em: (ht-
tps://www.portoseguro.com.br/fale-conosco/trabalhe-conosco/vagas).

I - Criação de Abelhas
Está no ar o primeiro curso on-line e gratuito sobre criação de abelhas 
sem ferrão, colaboração entre a Embrapa Meio Ambiente e a Associação 
Brasileira de Estudos das Abelhas (A.B.E.L.H.A.). O Curso de Meliponi-
cultura está disponível na plataforma (http://www.embrapa.br/e-campo), 
com linguagem acessível, rico em imagens e demonstrações práticas. As 
videoaulas vêm atender ao interesse crescente pela criação de abelhas 
sociais nativas do Brasil. Elas são dóceis - pois não têm ferrão - e podem 
ser criadas como hobby, mesmo em casa e centros urbanos, ou para 
fins comerciais, já que produzem méis especiais - alguns com grande 
valor de mercado. 

J - Jogos e Apps
Hoje (4), começa a terceira onda de cursos do Samsung Ocean, programa 
de inovação e capacitação aplicado pela Samsung. As atividades serão 
realizadas online e podem ser acessadas gratuitamente. Para isso, é 
preciso apenas fazer inscrição no site (www.oceanbrasil.com). A grande 
novidade da terceira onda do Ocean está na presença de oficinas práticas 
de criação de jogos 2D e desenvolvimento de aplicativos Android. Os 
cursos começam nesta segunda quinzena, com módulos mais introdu-
tórios e vão se aprofundando a cada semana. Os conteúdos de Android 
devem seguir até o fim do próximo mês e envolvem web services, banco 
de dados, GPS e outras áreas no desenvolvimento de software.

E-commerce: da 
comodidade para um 

serviço essencial
O relevante 
crescimento do setor 
de e-commerce é 
perceptível mesmo 
antes da crise 
instaurada pela 
Covid-19 

Quando tínhamos ce-
nários de flutuação 
econômica ou ainda 

o pouco aumento do poder 
aquisitivo dos consumido-
res, a curva de crescimento 
das compras on-line sem-
pre foi positiva. Em 2019, 
por exemplo, mesmo com 
um PIB de 1,1%, o seg-
mento cresceu 22,7% e 
atingiu um faturamento de 
R$ 75 bilhões, fruto de um 
volume de 178,5 milhões 
de compras realizadas no 
ano, segundo o relatório da 
NeoTrust. 

Para 2020, as previsões 
apontavam para uma alta 
em torno de 20% se com-
parado a 2019, porém não 
fazíamos ideia do fator 
inesperado do Coronaví-
rus, que elevou o e-com-
merce de uma categoria 
de comodidade para um 
serviço essencial. O medo 
real e imaginário do mundo 
virtual de compras, que já 
vinha sendo ultrapassado, 
foi atropelado e vem impul-
sionando o setor a crescer 
de maneira extremamente 
desenfreada, gerando, in-
clusive, medidas agressivas 
na busca do aumento do 
market share. 

Vale citar que o impul-
sionamento deste setor 
alavanca o surgimento de 
milhares de lojas virtuais, 
que, por consequência, 
movimentam conjunta-
mente o crescimento de 
frentes de trabalho, como 
nas áreas de logística e de 
tecnologia, além, é claro, 
de elevar a empregabili-
dade, tema que vem sendo 
tão questionado nesta fase 
de pandemia. 

Por outro lado, se temos 
um movimento de cresci-
mento com o propósito 
de melhor atender para 
fidelizar, há um ponto de 
alerta a ser sinalizado, que 
é o risco de uma expansão 
desordenada do e-com-

merce. Neste aspecto, é 
preciso tomar diversos 
cuidados nas áreas de 
Segurança Patrimonial 
e Prevenção de Perdas, 
que ganham cada vez mais 
relevância visando trazer 
ao negócio garantias de 
menor perda e maior pro-
dutividade. 

É possível afirmar que 
estas áreas farão a grande 
diferença para a obtenção 
do crescimento e conso-
lidação no mercado de 
comércio eletrônico. Nesta 
visão, a primeira quebra 
de paradigmas para os 
profissionais responsáveis 
por elas está relacionada 
ao entendimento de evoluir 
seus processos com a ga-
rantia de sustentabilidade, 
pois passam a ser áreas com 
direcionamento total para 
controle que, conhecendo 
com profundidade sua ca-
deia logística dentro deste 
grande ecossistema, serão 
alavancadores de negócios. 

A aplicação de um modelo 
de segurança exponencial, 
no formato 4.0, na qual a 
correta análise dos riscos ao 
negócio seguida de procedi-
mentos, normas de controle 
consistentes, ágeis, auto-
matizadas e baseadas em 
inteligência artificial, que 
traga informações tratadas 
analiticamente em tempo 
real para a tomada de de-
cisão, são e serão cada vez 
mais o diferencial esperado 
pelo business. 

Talvez aqui esteja o se-
gundo paradigma a ser 
abandonado, que é a ideia 
de um caminho complicado 
de se alcançar. Afirmo que 
é possível chegar neste 
patamar esperado com 
pouco investimento, rapi-
damente e sem criar im-
pactos durante o processo 
de implantação. 

Nesta fase, a marca, a 
reputação e a solidificação 
já passam a ser medidas 
além da comodidade, pois 
será necessário ampliar as 
condições e a estrutura 
para aquele serviço que, 
de fato, já se tornou es-
sencial. 

(*) - É especialista em segurança 
pública e privada e diretor associado 

de segurança empresarial na ICTS 
Security (www.ictssecurity.com.br).

Carlos Guimar (*)

Segundo pesquisa do 
Sindilojas-SP (Sindica-
to dos Lojistas do Co-

mércio SP), que representa 
mais de 30 mil empresas 
do comércio na cidade, 
75% dos estabelecimentos 
buscaram linhas de crédito 
para suportar a crise, porém 
60% dos pedidos não foram 
aprovados.

Ao todo foram entrevis-
tadas 56 empresas entre 
os dias 19 e 26 de maio na 
capital, entre lojas de rua 
e de shoppings. Entre as 
instituições financeiras mais 
procuradas pela parcela de 
empresários que buscou 
crédito (42 empresas) estão 
os bancos Santander (11 
pedidos de empréstimos), 
Bradesco e Caixa (8 pedidos 
cada), seguidos por Banco 
do Brasil (3 pedidos).

Metade das empresas 
afirmou que utilizou os me-

Em razão da pandemia,lojistas estão de 
portas fechadas há mais de 60 dias.
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Se por um lado a boa 
notícia é que as medidas 
restritivas de isolamen-
to social contribuíram 
para diminuir os níveis 
de contágio pelo novo 
Coronavírus, de outro 
elas também ajudaram 
a derrubar as vendas do 
varejo não essencial. Em 
maio, a queda média no 
movimento do comércio 
paulistano foi de 67% 
comparada a igual mês 
de 2019, de acordo com 
dados do Balanço de 
Vendas da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP). 

Pelo levantamento, o 
sistema de vendas a prazo 
teve queda de 57,5% no 
período. Já às vendas à 
vista registraram recuo 
ainda mais expressivo, 
de 76,4%. Na comparação 
com abril, o resultado foi 
positivo, com alta média 
de 5%, sendo 7,6% no 
movimento de vendas 
a prazo, e 2,4% no de 
vendas à vista. A alta 

As medidas restritivas contribuíram 
para derrubar as vendas.
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Indústria de 
Materiais de 
Construção sente os 
efeitos da pandemia 

A Abramat (Associação Bra-
sileira da Indústria de Materiais 
de Construção) divulgou on-
tem (3), a nova edição do seu 
Termômetro, revelando que 
que para 70% das empresas 
associadas o desempenho nas 
vendas em abril foi considera-
do ruim ou muito ruim. Já em 
maio essa mesma expectativa 
cai para 61% das empresas, 
enquanto 22% vislumbram 
período regular. Para o próximo 
mês (junho), a expectativa de 
ter vendas regulares sobe para 
26%. 

Quando perguntadas sobre 
as expectativas sobre ações 
governamentais, mesmo com 
as muitas medidas adotadas 
ainda predomina nas empresas 
o pessimismo, sentimento de 
61% das associadas. Para 26% 
há indiferença, e as demais 13% 
otimismo. Um importante dado 
positivo apontado na pesquisa 
é que, apesar dos impactos da 
crise, a pretensão de investi-
mentos no médio prazo subiu 
de 36%, em abril, para 43% em 
maio. O nível de utilização da 
capacidade instalada registrado 
foi de 53% no mês de maio, 
praticamente o mesmo do mês 
anterior (AI/Abramat).

Dos lojistas que buscaram crédito, 
60% tiveram pedidos rejeitados

Com a nova prorrogação da quarentena até o próximo dia 15, no estado de São Paulo, em razão da 
pandemia, e de portas fechadas há mais de 60 dias, os lojistas da Capital sentem fortemente os efeitos 
da interrupção das atividades e procuram formas de sobreviver

buscaram renegociar o 
aluguel dos seus pontos co-
merciais, em lojas de rua ou 
shoppings, sendo que 55% 
afirmaram ter conseguido 
redução com os proprietá-
rios de 50% no valor. Outra 
parcela, de 21%, obteve até 
90% de desconto no perío-
do da pandemia, enquanto 
12% conseguiram 30% de 
abatimento.

A interrupção repentina 
das atividades prejudicou 
sobretudo segmentos que 
só atuavam ou priorizavam 
as vendas presenciais. Tanto 
que, do total de entrevista-
dos, 64% não usam delivery 
ou drive-thru, e 88% não 
vendem por plataformas 
de marketplace ou online, 
tendência que, segundo 
especialistas, se fixará no 
setor do comércio quando 
a pandemia passar (AI/Sin-
dilojasSP).

canismos da MP que prevê 
redução de jornada e salá-
rios, para evitar demissões 
durante a pandemia. Dos que 
o fizeram, 17% reduziram em 
até 20%, e outros 14% dos 
entrevistados em até 40% a 
jornada de seus colaborado-
res, por períodos entre 2 e 3 

meses. Em conjunto com a 
redução, 57% afirmaram que 
também tiveram de suspen-
der uma parte dos contratos 
de trabalho.

A fim de diminuir o peso 
de uma das maiores despe-
sas fixas no comércio, 61% 
dos lojistas consultados 

Queda nas vendas do varejo 
paulistano em maio foi de 67%

sazonal, comum à data, 
foi puxada pelo Dia das 
Mães e registrou um re-
sultado um pouco melhor 
que a Páscoa, já que o 
consumidor teve a opção 
de comprar presentes em 
super e hipermercados e 
pelo e-commerce. 

Mas na comparação com 
maio de 2019, a queda foi 
brutal, segundo Marcel 
Solimeo, economista da 
ACSP, já que as lojas que 

tiveram que permanecer 
fechadas vêm perdendo 
sucessivamente as datas 
promocionais. “E agora, 
com o início da flexibili-
zação, elas estão tentando 
pôr a cabeça para fora 
para faturar um pouco 
no Dia dos Namorados”, 
afirma. “Mas no ritmo que 
está, com o aumento do 
desemprego e a queda na 
renda, talvez nem isso” 
(AI/ACSP).


