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investimentos da ordem de R$ 9,7 bilhões entre os próximos cinco e dez 
anos, com geração estimada de 60,4 mil empregos na região. A projeção 
é da Santos Port Authority, estatal responsável pela administração do 
Porto de Santos, que elaborou o novo planejamento portuário levando 
em consideração a necessidade de aumento de, aproximadamente, 
50% da capacidade do complexo santista até 2040, elevando-a para 
240,6 milhões de toneladas. Somente em obras, serão criados de 58 mil 
empregos nos próximos 5 anos, sendo 19,3 mil diretos, 9 mil indiretos e 
29,7 mil efeito-renda. Saiba mais: (www.portodesantos.com.br).

E - Esterilização de Ar
A Baumer, empresa brasileira que atua no segmento de soluções para 
o setor de saúde, lança sistema de esterilização de ar para hospitais, 
clínicas, consultórios, lojas de varejo, shoppings, escolas e demais 
espaços que queiram se adaptar ao ‘novo normal’ e oferecer segurança 
para pacientes e clientes com os planos de reabertura dos comércios 
municipais que começam a ser apresentados pelo país. O sistema 
Baumer Purifica é um equipamento de captura e tratamento de ar 
que reduz a carga viral e microbiana do ambiente, garantindo uma 
saída de ar 99,97% mais limpo do que em seu processo de entrada. 
A tecnologia complementa as medidas de combate à Covid-19. Saiba 
mais em: (www.baumer.com.br).

F - Ciência de Dados
A Alteryx, Inc., empresa que revoluciona os negócios através da ciência 
e análise de dados, lançou um novo programa chamado Advancing Data 
and Analytics Potential Together (ADAPT). Trata-se do mais novo pilar 
da iniciativa de responsabilidade social corporativa da empresa, Alteryx 
For Good, e oferecerá treinamento gratuito em ciência de dados para 
milhares de trabalhadores em todo o mundo em 2020. Cada graduado 
será certificado nos fundamentos da análise de dados por meio da Alteryx 
Core Certification e terá a oportunidade de avançar para o programa 
Udacity Nanodegree em análise preditiva. Para mais informações, visite 
(www.alteryx.com).

G - Bial Professor 
A escrita tem sido uma das principais ferramentas de comunicação. 
Mas, como vencer o medo do bloqueio criativo e escrever com técnica? 
A Curseria tem a resposta para isso. A partir deste mês, os alunos da 

A - Testes da Covid19 
A Thermo Fisher Scientific, líder mundial a serviço da ciência, aumentou 
sua capacidade de produção de testes da Covid19, método RT-PCR – Re-
verse Transcription Polymerase Chain Reaction, para atender à demanda 
global, incluindo a do mercado brasileiro, cujos casos da doença têm 
aumentado, exponencialmente, ainda sem ter atingido seu pico, segundo 
a OMS. Antes da pandemia, a empresa produzia 100 mil kits de testes, 
por semana, e agora tem capacidade para fazer 15 milhões no mesmo 
período. Para o Brasil, a Thermo Fisher tem disponíveis 3 milhões de 
testes, semanalmente, podendo aumentar a capacidade, dependendo 
da demanda dos laboratórios e órgãos de saúde. Saiba mais: (www.
thermofisher.com).

B - Temporários Aposentados 
O Ministério do Desenvolvimento Regional ampliou, até este domingo 
(14), o período de inscrições para o edital que possibilita a contrata-
ção de 249 profissionais que integrarão quadros técnicos da pasta por 
até 2 anos. Serão preenchidas posições para engenheiros, arquitetos 
e analistas administrativos. As vagas são destinadas exclusivamente 
a aposentados do Regime Próprio de Previdência Social da União. A 
admissão dos profissionais será feita por meio do chamamento público 
já disponível. Acesse o edital em: (http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/
edital-n-2-de-9-de-junho-de-2020-261098240).

C - Cuidados Paliativos 
A UFSCar está promovendo o I Curso de Especialização em Cuidados 
Paliativos, cujo objetivo é oferecer formação a profissionais de diversas 
áreas para qualificar sua atuação no cuidado a pacientes. As inscrições 
já estão abertas na plataforma box UFSCar (https://bit.ly/3bXbyOi) e o 
início das aulas está previsto para agosto de 2020. O Cuidado Paliativo  é 
compreendido pela OMS como um direito humano e deve estar inserido 
em políticas públicas de saúde como estratégia para garantir aumento 
da qualidade de vida, redução de sintomas e de aflições vinculadas à 
impossibilidade de cura e à proximidade da morte, além de favorecer a 
autonomia dos indivíduos e ampliar o suporte a familiares e cuidadores. 

D - Geração de Empregos
A implantação do novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do 
Porto de Santos, em análise no Ministério da Infraestrutura, resultará em 

plataforma online poderão ter acesso ao curso “O Ato de Escrever”, 
ministrado por Pedro Bial, que pela primeira vez assume o papel de 
professor. Ao longo de 10 aulas online, o jornalista, escritor e apre-
sentador levará seus alunos por uma jornada que inclui, entre tantos 
outros pontos, técnicas para produzir um conteúdo rico de informações 
e coeso. Bial também apresenta a literatura como uma peça chave no 
desenvolvimento textual e de ampliação do repertório linguístico. Saiba 
mais em: (https://curseria.com).

H - Programa de Aceleração
O programa de aceleração parceiro da B3, Darwin Startups, abre 
inscrições para o seu Batch#9. A aceleradora, eleita a melhor do 
Brasil em dois anos consecutivos, 2018 e 2019, pela Associação 
Brasileira de Startups, oferece aos seus acelerados, capital, men-
tores e suporte para o desenvolvimento do negócio. A aceleradora 
busca startups nas áreas de Fintech, Big data & Analytics, Ti & 
Telecom para três meses de aceleração. As selecionadas recebem 
um investimento de R$ 200 mil com a contrapartida de 7% da star-
tup, podendo haver variação do valor e percentual de acordo com 
a maturidade do negócio. Os serviços oferecidos durante o período 
de aceleração podem chegar a R$ 500 mil em benefícios, entre eles 
acesso a Cloud Service, CRMs e ferramentas de marketing. Mais 
informações: (http://www.b3.com.br/).

I - Capacitação Profissional
O Instituto Bold está com inscrições abertas para estudantes e profis-
sionais. A capacitação, que vai de julho a dezembro, visa preencher a 
lacuna entre o que as escolas oferecem e o que as organizações buscam, 
desenvolvendo habilidades como pensamento crítico, comunicação e 
trabalho em equipe, a partir de projetos reais. O ‘Programa de Acelera-
ção’ tem duração de cinco meses com mais de 300 horas de capacitação 
prática com a participação de empresas e convidados, em três jornadas 
de aprendizado. Ao final do treinamento, os que mais se destacarem po-
dem ser encaminhados para vagas de estágio ou emprego em empresas 
parceiras e receber mentoria e formações adicionais. Mais informações: 
(www.institutobold.com).

J - Carreira & Mercado
O Instituto Êxito de Empreendedorismo, instituição beneficente que 
investe no desenvolvimento da educação empreendedora no Brasil, 
acaba de estrear o canal ‘Empreenda com Êxito’, dentro do portal iG. O 
novo site traz diversas seções com conteúdos sobre empreendedorismo, 
carreira, mercado, desenvolvimento pessoal e profissional, além de cursos 
online gratuitos oferecidos pela plataforma do Instituto. O canal é mais 
uma iniciativa de fomento à educação empreendedora e estímulo ao 
desenvolvimento do espírito empreendedor no Brasil. “Nosso objetivo 
no Instituto é impactar a vida de 1 milhão de jovens em até cinco anos”, 
explica o fundador e presidente do Êxito, Janguiê Diniz. 

Mercado de auditorias 
e certificações será outro 

após a pandemia

Como a pandemia 
do Coronavírus 
vai impactar para 
que o mercado 
de auditorias e 
certificações abracem 
de vez a cultura 
digital

Desde que a Organi-
zação Mundial da 
Saúde (OMS) de-

clarou, em 11 de março, 
que estamos vivendo uma 
pandemia do novo Coro-
navírus, empresas vêm 
buscado alternativas para 
lidar com os diversos tipos 
de impactos sobre suas 
operações. 

Um ponto de atenção 
dentro das organizações 
tem sido a continuidade 
dos processos de emissão 
e renovação de certifica-
ções - essenciais para o 
funcionamento de muitos 
negócios. O Inmetro já 
havia implementado, em 
2019, algumas normativas 
relacionadas a trabalho 
remoto, que vinham sendo 
aplicadas pontualmente. 
Contudo, foi por meio do 
Ofício Circular nº 5/2020/
DICOR/CGCRE-Inmetro, 
de 25 de março, que o 
mercado encontrou um ca-
minho para manter o fluxo 
dessas atividades. 

As certificadoras pas-
saram a ter autorização 
para fasear eventos, sem 
prejuízo à qualidade da 
acreditação. Também re-
ceberam sinal verde para 
realizar auditorias remotas, 
via Skype, Teams, Zoom ou 
ferramentas semelhantes 
que permitam o compar-
tilhamento de telas, bem 
como postergar as visitas 
em campo para depois do 
surto da Covid-19. 

Em paralelo, a autar-
quia federal flexibilizou 
prazos: caso o calendário 
de recertificação fique 
comprometido por motivos 
exclusivamente relaciona-
dos à pandemia, haverá 
uma extensão da validade 
em até seis meses após a 
data original de vencimen-
to. Incluem-se no ofício as 

certificações dos Sistemas 
de Gestão de Qualidade 
(SGQ) ISO 9001, Ambiental 
ISO 14001 e PBQP-H/SiAC 
- Sistema de Avaliação da 
Conformidade. 

As medidas são bem-vin-
das, visto que a acreditação 
de produtos e serviços, 
além de atestar o complian-
ce com requisitos regulató-
rios, também garante maior 
vantagem competitiva e 
melhor posicionamento de 
mercado. Estes são elemen-
tos extremamente valiosos, 
principalmente agora. 

Quando se opta pela 
auditoria a distância, a 
certificadora cria um cro-
nograma, de forma que 
os procedimentos sejam 
divididos em duas etapas: 
a primeira inclui todas as 
ações remotas, enquanto a 
segunda embute as futuras 
verificações presenciais. 
Essa forma de conduzir 
os trabalhos é vantajosa 
porque adianta ou man-
tem processos em curso, 
de modo que, ao final da 
pandemia, a conclusão e 
emissão de documentos 
permanecem ágeis para as 
empresas. 

Certamente, a segurança 
da informação e o controle 
dos dados devem receber 
atenção, sobretudo nas 
organizações que ainda não 
se transformaram digital-
mente. Ainda assim, cabe 
destacar que os únicos do-
cumentos compartilhados 
nessas acreditações online 
são aqueles relacionados 
aos sistemas de gestão 
- portanto, arquivos não 
confidenciais. Experiências 
recentes demonstraram a 
confiabilidade da solução. 

A tecnologia, que hoje 
viabiliza trabalhos de acre-
ditação em caráter de 
excepcionalidade, deve 
se incorporar a práticas 
corriqueiras. Geralmente, é 
assim que acontece: torna-
se um caminho sem volta. 
A pandemia abre, portanto, 
uma oportunidade para que 
organizações abraçam de 
vez a cultura digital. 

(*) - É gerente de operações na TÜV 
Rheinland (www.tuv.com). 

Mayara Zunckeller (*) 

Os dados foram levan-
tados pela Conver-
sion, consultoria de 

performance & SEO, utili-
zando dados da plataforma 
SimilarWeb para contabiliza-
ção de número de visitantes.

No cenário analisado, 
destacaram-se os seguintes 
setores com os respectivos 
aumentos, em comparação 
ao início da pandemia: 1. Ele-
trônicos (136,72%); 2. Moda 
(95,27%); 3. Casa & Móveis 
(85,39%); 4. Pet (65,56%) 
e 5. Comida (61,40%). Ape-
nas o setor de Turismo caiu 
(79%). “As pessoas estão 
mais em casa e começaram 
investindo em itens essen-
ciais ou que não puderam 
ser comprados no varejo 

A pandemia acelerou fortemente o e-commerce, criando uma 
nova corrida pelas vendas online entre as empresas.
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Com a onda de protes-
tos nos Estados Unidos 
contra o racismo, que 
se desencadeou após a 
morte de George Floyd, 
questiona-se como o país 
deve ficar. Apesar do ce-
nário controverso, o país 
apresentou dados surpre-
endentes quando se trata 
de desemprego, reduzin-
do cerca de 1,4% da taxa 
que no mês anterior batia 
14,7%. Mesmo com dados 
positivos, o país segue 
temeroso acerca de uma 
nova onda da Covid-19 por 
conta dos protestos. 

Para Jefferson Laatus, 
Estrategista-Chefe do 
Grupo Laatus, a onda 
de protestos não afetou 
significativamente o mer-
cado de forma negativa. 
“Os últimos acontecimen-
tos como protesto, não 
tiveram nenhum tipo de 
impacto, pelo menos não 
negativo, porque é uma 
pauta interessante e que 
ganhou popularidade”. 
Segundo pesquisa Ipsos, 
a maioria dos americanos 
são a favor dos protestos, 
o que de acordo com 
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Perfumes e roupas 
lideram lista de 
presentes para Dia 
dos Namorados

A Toluna, fornecedora líder 
de insights do consumidor sob 
demanda, realizou uma pesqui-
sa para verificar como as pes-
soas estão se preparando para 
celebrar o Dia dos Namorados 
durante o período de isolamen-
to social. Na pesquisa realizada 
com 864 pessoas entre os dias 
5 e 8 de junho, foi constatado 
que, entre as pessoas que 
estão em um relacionamento, 
a maioria (70%) irá mudar a 
forma de comemorar o Dia dos 
Namorados neste ano. 

Desta vez, 77% desse grupo 
irá comemorar em casa na 
companhia de seu parceiro; 
10% irá comemorar de forma 
virtual, através de conferência 
de vídeo; e 6% planeja visitar seu 
namorado(a). Além disso, 52% 
dos respondentes disseram que 
vão preparar um jantar especial, 
e 33% pedirá comida de restau-
rante através de aplicativos.

Os presentes mais citados 
pelos entrevistados foram per-
fumes (38%), roupas (35%), 
chocolates (28%), sapatos 
(17%), maquiagem e cosmé-
ticos (16%) e flores (13%). A 
maioria - 44% - afirmou que está 
gastando menos com o presente 
do que no ano passado, enquan-
to 31% disse que gastou mais, e 
22% indicou que a despesa foi 
igual à de 2019. Fonte e mais 
informações: (www.tolunacor-
porate.com).

E-commerce no Brasil cresce 
51% durante pandemia

No último mês (maio), os principais sites de e-commerce brasileiros registraram 1 bilhão de visitas 
e um crescimento médio de 51% na sua audiência em relação a fevereiro, período anterior à pandemia

ra-se uma nova corrida pelo 
e-commerce, que se tornou 
a única modalidade de ven-
das para muitos varejistas. 
Durante a pandemia, o e-
commerce foi o único canal 
de vendas para praticamente 
todos os varejistas (B2C – 
Business to Consumer) e 
até indústrias, que chegam 
ao online pela modalidade 
de vendas conhecida como 
D2C (Direct to Consumer). 

Pensando nesse movimen-
to, a Conversion preparou 
um guia para e-commerce 
(https://www.conversion.
com.br/blog/o-que-e-ecom-
merce/), que traz as melho-
res práticas para operação, 
site e marketing de sites de 
comércio eletrônico. 

tradicional, que se encontra 
fechado”, afirma Diego Ivo, 
CEO da Conversion. “A pan-
demia acelerou fortemente o 
e-commerce e vai criar uma 
nova corrida pelas vendas 

online entre as empresas”.
Seguindo a linha de empre-

sas como Amazon, Facebook 
e Apple, que já superaram 
seu valor de mercado pré-
Coronavírus, no Brasil espe-

O mercado financeiro está olhando a reabertura da economia 
não só nos EUA, mas também em outros países.

Laatus, reforça a falta de 
impactos negativos dos 
protestos quando se fala 
sobre a população. 

“Saiu uma pesquisa di-
zendo que 64% dos ame-
ricanos aprovavam as 
passeatas e protestos, 
apenas 23% achou coeren-
te a atitude do Trump de 
querer colocar o exército 
nas ruas”. Com as notícias 
sobre vacinas para o novo 
Coronavírus e a reabertura 
das economias como estí-
mulo, o mercado financeiro 
tem ficado positivo. Laatus 
aponta que os aconteci-

mentos não precificaram 
as coisas no mercado fi-
nanceiro, já que o mesmo 
está focado na reabertura 
dos mercados. 

“Mas essas coisas não 
fizeram preço no merca-
do, até porque o mercado 
financeiro está olhando 
a reabertura das econo-
mias e para os estímu-
los, não só os EUA, mas 
também os outros países, 
como Japão e União Euro-
peia, isso irriga bastante 
a economia e ajuda na 
retomada”, finaliza (AI/
Gueratto Press).


