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D - Venda e Suporte
A startup vhsys, que fornece sistema de gestão na nuvem para 
pequenos e médios empreendedores, está contratando cerca de 
50 profissionais em setores de venda e suporte. De acordo com o 
CEO da vhsys, Reginaldo Stocco, o foco nessas áreas é estratégico. 
Em decorrência da quarentena, algumas mudança no protocolo de 
contratações aconteceram. As entrevistas estão sendo feitas onli-
ne. Para consultar as vagas e cadastrar o currículo, os candidatos 
precisam acessar o site (https://vhsys.gupy.io/). No momento há 
10 vagas disponíveis.

E - Torneios de Free Fire 
Além de uma ampla programação de palestras e rodadas de negócios, 
o BIG Digital, edição online do BIG Festival, o mais importante hub 
do mercado de games independentes da América Latina, lança uma 
grande novidade em 2020: pela primeira vez o evento vai oferecer 
torneios de eSports, sendo um para Free Fire e o outro para Brawl 
Stars. Assim como todo o conteúdo do BIG, os torneios de eSports 
serão completamente gratuitos e abertos à participação de quem se 
interessar. As vagas, porém, são limitadas, então é bom se apressar 
inscrevendo-se no site oficial do evento (https://www.bigfestival.
com.br/index.html).

F - Fornecedores de Alimentos
Governos de países árabes estão buscando novos fornecedores de 
alimentos num esforço de reforçar seus estoques na pandemia. Pa-
íses como Arábia Saudita, Bahrein, Egito, Emirados Árabes Unidos, 
Kuwait, Marrocos e desejam encontrar fornecedores de carne bovina, 
frango, pescado, açúcar, arroz, derivados de leite, milho e frutas e 
outros produtos que antes vinham da Europa e que deixaram de 
ser fornecidos regularmente com o agravamento da pandemia no 
continente. O presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, 
Rubens Hannun, explica que os árabes estão comprando por meio 
de seus próprios ministérios de abastecimento ou importadores, 
sem experiência anterior no mercado brasileiro. Outras informações: 
(www.ccab.org.br).

A - Cursos Virtuais 
Estudantes que não se inscreveram para Novotec Virtual, têm uma nova 
oportunidade para participar da modalidade do curso 100% online. 
Além dos cursos de Lógica de Programação, Banco de Dados, Gestão 
Administrativa e Planejamento Empresarial, que já faziam parte da 
modalidade, quatro novas opções estão disponíveis, Desenvolvimento 
Web, Finança na Empresa, Desenvolvedor Mobile e Espanhol Básico.   
Para participar, é preciso ser aluno de qualquer uma das séries do ensino 
médio e se inscrever pelo site (http://www.novotec.sp.gov.br). Estudantes 
da modalidade EJA das escolas estaduais também poderão se inscrever.

B - Máscaras de Proteção 
Um grupo de entidades privadas acaba de lançar o “Tudo de Máscara”, 
um hub com soluções de acesso ao principal item de proteção nesta 
pandemia: a máscara. A iniciativa facilita a conexão entre quem deseja 
comprar e quem quer vender máscaras de uma maneira organizada e 
prática, além de reunir informações sobre o uso correto do item, como 
quais os tipos indicados, como utilizar adequadamente, os cuidados, 
etc. Os consumidores interessados terão à disposição os contatos dos 
fornecedores e outras informações, como o tipo e a quantidade da más-
cara disponível, e poderão fazer o contato diretamente com as empresas 
de interesse para concluir a aquisição dos produtos. Mais informações: 
(www.tudodemascara.org.br). 

C - Rede de Lavanderias 
Com a chegada da pandemia, a 5àsec intensificou projetos com foco no 
digital, com vendas pelo e-commerce, aplicativo e WhatsApp e iniciou 
um planejamento para a retomada dos negócios com foco na expansão 
daqui alguns meses. Como lavanderia é considerado um serviço essencial, 
as expectativas são boas com a chegada de um “novo normal”. E para 
quem desejar investir neste segmento, a maior rede de lavanderias do 
Brasil desenvolveu um novo modelo de negócio, chamado Express. Com 
metragem e investimento menor, de R$ 190 mil, esta será uma das opções 
para quem deseja abrir seu próprio negócio em 2021, principalmente em 
cidades menores, com população a partir de 100 mil habitantes. Saiba 
mais: (www.5asec.com.br).  

G - Gerenciamento Móvel 
Depois de anunciar o Motorola Empresas, programa de venda direta para 
pequenas e médias empresas, a companhia lança mais uma novidade: 
30 dias de gratuidade do seu serviço de gerenciamento empresarial 
móvel, o Mototalk, que permite chamadas push-to-talk individuais ou 
em grupos de até 100 usuários. Oferece um conjunto de funcionalidades 
para melhorar a produtividade empresarial, como gestão de times, folha 
de ponto eletrônico, rastreamento em tempo real e gerenciamento de 
tarefas. Também permite comunicação por meio de funcionalidade de 
mensageria e chamadas de voz, alertas. Pode ser solicitado pelo site 
(https://empresas.motorola.com.br/mototalk).

H - Contra a Fome
O Grupo Paquetá The Shoe Company lança mais uma etapa do seu mo-
vimento Moda Necessária. A cada compra realizada no e-commerce das 
marcas do Grupo (Lojas Paquetá, Paquetá Esportes, Gaston e Esposende, 
e as marcas Capodarte, Dumond e Ortopé), será feita a doação de 1kg de 
alimento para a instituição Mesa Brasil Sesc, rede nacional de bancos de 
alimentos que atua contra a fome e o desperdício. Com a ação, o grupo 
espera atingir um total de 20 toneladas doadas. O movimento objetiva 
transformar a entrega da indústria da moda em itens de extrema neces-
sidade. Acompanhe o movimento pelo site (www.modanecessaria.com). 

I - Ovo em Pó
O ovo é considerado um dos alimentos mais completos e funcionais que 
integram o cardápio de uma alimentação saudável e nutritiva. O ovo 
também é um ingrediente fundamental na receita de diversos pratos, 
como massas, pães, bolos e doces. Mas, será possível fazer tudo isso sem 
quebrar os ovos? Pensando em facilitar ainda mais o trabalho daqueles 
que utilizam o ovo em sua base de produção, a Katayama Alimentos lança 
a linha de ovos desidratados, também conhecido como ovo em pó. O ovo 
pasteurizado ou processado vem conquistando cada vez mais espaço 
no meio gastronômico, facilitando o preparo de refeições, e também de 
produtos industrializados. Saiba mais: (www.katayamaalimentos.com.br).

J - Retomada da Produção
A Nissan anunciou o retorno das operações em suas plantas da América 
Latina localizadas em Resende, no Rio de Janeiro, e em Córdoba, na 
Argentina, assegurando a implementação dos protocolos de segurança 
para prevenir a propagação da COVID-19. O Complexo Industrial de 
Resende, onde a marca produz os modelos March, Versa e o premiado 
Nissan Kicks, retomará a produção para atender o mercado interno e os 
8 países para os quais exporta. Já a fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, 
irá reiniciar a produção da picape Nissan Frontier. Como parte da es-
tratégia traçada para o retorno das atividades, as instalações industriais 
voltam ao trabalho em 16 de junho (Córdoba) e 22 de junho (Resende).

Mão de obra qualificada 
é necessária para o 

desenvolvimento do Brasil 

Estamos vivendo um 
momento polarizado 
quando se trata de 
empregos no Brasil e 
no mundo

Enquanto as empresas 
do setor tecnológico 
carecem de mão de 

obra qualificada, há um 
grande número de pessoas 
buscando empregos - 12,3 
milhões somente no Brasil, 
de acordo com o último 
levantamento do IBGE. E, 
como consequência, vemos 
pessoas capacitadas, que 
poderiam ser englobadas 
pelo setor, e hoje estão se 
arriscando como empreen-
dedores pela necessidade 
de prestar serviços por 
meio das plataformas di-
gitais como uma forma de 
sustento. 

Ao mesmo tempo que 
milhares de vagas do setor 
tecnológico no Brasil não 
estão sendo preenchidas 
por falta de qualificação, 
as empresas que não con-
seguem completar os seus 
quadros de funcionários 
estão perdendo competi-
tividade, pois enfrentam 
dificuldades para fechar 
novos projetos e contratos 
por falta de equipe técnica. 

O resultado, com isso, é 
claro: o Brasil deixa de gerar 
desenvolvimento econômi-
co baseado no conhecimen-
to e perde competitivida-
de para os outros países. 
Nestes novos tempos que 
estamos enfrentando uma 
pandemia mundial e com a 
aceleração da transforma-
ção digital que veio com ela, 
o país ganhará espaço nas 
capacitações on-line para 
fazer com que este abismo 
entre a oferta de empregos 
e o número de desempre-
gados diminua. 

Uma alternativa que re-
duziria o abismo existente 
para as empresas atraírem 
profissionais formados em 
outras áreas e capacitá-los 
de acordo com as suas neces-
sidades é o benefício fiscal. 

Existe hoje uma lista 
imensa e diversa de car-
reiras que as empresas de 
tecnologia apontam como 
as mais escassas: Cientista 
de Dados; Programador Py-

thon; Analista de Segurança 
cibernética; Arquiteto de In-
fraestrutura Cloud; Arquite-
to de Soluções; Cientista de 
Inteligência Artificial e Cog-
nição; Cientista Quântico; 
e Arquiteto de Aplicação, 
sendo este último apontado 
como uma “mosca branca” 
por alguns empresários, ou 
seja, aquele profissional raro 
no mercado e muito difícil 
de ser encontrado. 

Outro ponto de atenção 
que muitas empresas aca-
bam deixando de lado por 
falta de conhecimento é a 
forma em que buscam tais 
profissionais. Muitas optam 
por robôs que fazem uma 
pré-seleção do enorme 
volume de currículos rece-
bidos para preencher uma 
vaga específica. Porém, se 
o candidato não está atento 
à descrição do cargo, pode 
deixar de lado as palavras-
chave necessárias para 
que o robô o considere no 
processo seletivo ou para a 
próxima etapa de seleção. 

É importante que, por trás 
destes robôs, existam pro-
fissionais de recrutamento 
abertos e incentivados a 
fazer contratações que ne-
cessitam de treinamento e 
capacitações específicas. 
Ainda é cedo para sabermos 
o impacto que a COVID-19 
deixará, mas é inegável 
que a transformação digi-
tal foi acelerada em alguns 
anos. A cada dia teremos 
novos desafios e, com eles, 
oportunidades para novas 
tecnologias se inserirem em 
uma nova forma de trabalho 
e de qualidade de vida. 

Políticas públicas para o 
fortalecimento dos setores 
de tecnologia e digital é um 
dos principais caminhos 
para a recuperação eco-
nômica do Brasil e, para 
tanto, se faz necessário a 
utilização das federações e 
das instituições de ensino 
e institutos na formação de 
profissionais para este novo 
mundo. 

Esses serão os principais 
eixos sobre os quais a de-
manda por emprego girará 
nos próximos anos. 

(*) - É diretora de inovação e fomento 
da ABES - Associação Brasileira das 

Empresas de Software. 

Jamile Sabatini Marques (*) 

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/
MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convoca-
ção - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.07.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Mas-
cote de Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 07 de julho de 2020, às 15:00hs, na sede social 
na avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio 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 arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 2020. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 07 de julho de 2020, às 13:00hs, na sede social na avenida 
Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da admi-
nistração, 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 ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

O 9º Levantamento da Safra 2019/2020, 
divulgado ontem (9) pela Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab), confirma o 
crescimento recorde da produção de grãos 
no país, estimada em 250,5 milhões de tone-
ladas, ou seja, ou 8,5 milhões de t (3,5%) a 
mais do que o colhido em 2018/19. Em relação 
ao levantamento passado, houve queda de 
400 mil toneladas na estimativa de produção. 

Mas o recorde da safra se mantém, 
resultado de uma área semeada de 65,6 
milhões de hectares, com crescimento de 
2,3 milhões de hectares (3,6%) sobre a 
safra passada. Com a colheita finalizada 
praticamente em todas as culturas de pri-
meira safra, e as de segunda em andamento, 
o que falta agora é a conclusão do plantio 
das culturas de inverno e os números re-
sultantes da terceira safra.

A soja apresenta uma produção recorde 
de 120,4 milhões de t, 4,7% a mais do que 
a safra 2018/19. Já o milho total, somatório 
da primeira, segunda e terceira safras chega 
ao recorde de 101 milhões de t com uma 
área de 18,5 milhões hectares. A produção 
nas três safras devem alcançar, respecti-
vamente, 25,4 milhões de t, 74,2 milhões 
de t e 1,33 milhão de toneladas. 

A soja apresenta uma produção recorde de 120,4 
milhões de t, 4,7% a mais do que a safra 2018/19.
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REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. CNPJ/MF. nº 
60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 10.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Refinaria Nacional de 
Sal S.A. a se reunir em assembleia geral ordinária, no dia 10 de 
julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 124, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos ho-
norários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 09 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Em números absolu-
tos, as perdas podem 
chegar a mais de R$ 

700 milhões. A entidade 
prevê que a data movimente 
R$ 937,8 milhões este ano, 
contra R$ 1,65 bilhão em 
2019. Confirmada a previsão, 
o faturamento do comércio 
com o Dia dos Namorados 
em 2020 será o menor dos 
últimos 11 anos.

De acordo com Fabio 
Bentes, economista da CNC 
responsável pelo estudo, o 
fato de o Dia dos Namorados 
ocorrer no início do processo 
de flexibilização da quaren-
tena, em diversos estados 
e municípios do País, deve 
fazer com que apresente uma 
queda menor do que a regis-
trada no último Dia das Mães 
(-59,2%). “A menor adesão 
ao distanciamento no início 

O faturamento do comércio com o Dia dos Namorados em 2020 
será o menor dos últimos 11 anos.
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Pequenas 
indústrias estão 
com maior parte das 
atividades paradas

A maioria das micro e peque-
nas indústrias do Estado de São 
Paulo estão totalmente paradas 
ou com a maior parte das suas 
atividades paradas. O dado é do 
4º Boletim de Tendências das 
Micro e Pequenas Indústrias do 
Estado de São Paulo, realizado 
pelo Datafolha, a pedido do 
Sindicato de Micro e Pequenas 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Simpi). Ao todo, 62% 
das micro e pequenas indústrias 
do estado de São Paulo estão 
paradas ou com sua maior parte 
das atividades paradas. As MPI’s 
totalmente paradas represen-
tam 22% e as que funcionam, 
mas com maior parte das ati-
vidades paradas, representam 
40%. Apenas 22% continuaram 
funcionando normalmente du-
rante o isolamento e outros 16% 
funcionaram parcialmente, com 
uma pequena parte parada.

O boletim também traz uma 
diferença entre as regiões do 
estado. No interior, o número 
de MPI’s funcionando é maior 
(47%). Já na Região Metropoli-
tana, o índice é de apenas 28%. 
No índice de demissões, 28% das 
MPI’s disseram ter demitido des-
de o início da pandemia. Desses, 
14% demitiram mais de 30% do 
total de seus funcionários. Ou-
tros 6% demitiram até 10% de 
sua equipe e 9% demitiram entre 
10% e 30% do total de funcioná-
rios. Fonte e mais informações: 
(www.simpi.org.br).

CNC projeta queda de 43% nas 
vendas do Dia dos Namorados
Por conta da crise provocada pelo novo Coronavírus, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
estima uma retração de 43,1% nas vendas no varejo brasileiro, no Dia dos Namorados

zados na venda de itens de 
informática e comunicação 
(-58,3%) e pelo ramo de 
utilidades domésticas e 
eletroeletrônicos (-55,8%).

Regionalmente, haverá 
perdas em todos os Estados. 
São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, unidades 
da Federação que respon-
dem por mais da metade 
das vendas voltadas para 
a data, tendem a registrar 
perdas de 41,9%, 34,6% e 
30,7%, respectivamente. 
Já em termos relativos, as 
maiores perdas devem se 
concentrar nas regiões Norte 
e Nordeste: Ceará (-65,3%), 
Amapá (-65,1%) e Pernam-
buco (-62,2%). O Dia dos 
Namorados é a sétima data 
comemorativa mais impor-
tante do calendário do varejo 
brasileiro (Gecom/CNC).

de junho deve arrefecer um 
pouco as perdas do comércio. 
O índice de isolamento social 
no Brasil encontra-se no me-
nor patamar desde o início da 
quarentena”, ressalta.

As maiores retrações nas 
vendas deverão ocorrer nos 

segmentos do varejo consi-
derados não essenciais. As 
lojas de vestuário, calçados 
e acessórios tendem a re-
gistrar as maiores perdas 
em relação ao ano passado 
(-71,3%), seguidas pelos 
estabelecimentos especiali-

Conab estima recorde da 
produção de grãos no país

A colheita de arroz está próxima do fim e 
sua produção está estimada em 11,1 milhões 
de t, 6,5% superior ao volume produzido na 
safra passada. A produção de feijão chegará 
a 3,07 milhões de t, 1,9% superior ao obtido 
em 2018/19. Já o algodão em pluma tem uma 
produção estimada em 2,89 milhões de t, 
3,9% superior à safra passada. Finalmente, 
nas culturas de inverno, o trigo têm boas 
perspectivas, com um crescimento de 6,7% 
na área a ser cultivada e a produção devendo 
chegar a 5,7 milhões de t, dependendo do 
comportamento climático (AI/Conab).
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