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maior marca para esse mês, ocorrida em 2017, e em 18,1% o verificado 
no mesmo mês do ano passado. É a quarta vez consecutiva que o Porto 
de Santos bate o recorde mensal. O presidente da Santos Port Authority, 
Fernando Biral, pontuou que a Companhia já planejou a expansão da 
capacidade futura no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, que 
prevê investimentos de quase R$ 10 bilhões e o aumento da oferta do 
complexo para 240,6 milhões de toneladas ao ano até 2040. Outras 
informações: (www.portodesantos.com.br).

E - Negócios Sociais
Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Neo Acelera, 
programa de aceleração da Neo Química, marca líder nas categorias de 
genéricos e similares em que está presente. Com o tema “Longevidade 
Ativa”, apoiará negócios sociais voltados para os desafios da maturida-
de, que já impactem seu público alvo e tenham potencial para ganhar 
escala. “Escolhemos o tema da longevidade ainda antes da pandemia, e 
sua relevância ficou ainda mais clara após os últimos acontecimentos. A 
população madura já era um grupo social carente de soluções específicas 
para as suas necessidades e essa questão se intensificou por ser, esse 
grupo, o que sente com maior intensidade os impactos da doença”, afir-
ma Natalia Niro, gerente executiva da Neo Química. Inscrições: (www.
neoacelera.com.br).

F - Empreendedores Imigrantes
A Prefeitura de São Paulo lançou uma cartilha com o passo a passo para 
imigrantes se formalizarem como MEI – Microempreendedor Individual. 
O documento está traduzido para francês, espanhol e inglês. A cartilha 
conta com informações simplificadas e um passo a passo que orienta o 
imigrante no processo de formalização como MEI, apontando o que é ne-
cessário saber antes de fazer a sua inscrição no Portal do Empreendedor. 
Estão apresentadas todas as condições necessárias para a formalização. 
Atendimento ao empreendedor estrangeiro: Tel. (11) 4210-2668; What-
sApp: (11) 9 9708-5130 e; E-mail: (atendimento@adesampa.com.br).

G - Vinhos e Espumantes
A Vinícola Salton registrou um crescimento de 30% nas exportações de 
seus vinhos e espumantes, entre janeiro e maio, em relação ao mesmo 
período em 2019. Ao todo foram enviadas 300 mil garrafas para 10 

A - Congelamento de Alimentos
Para conservar alimentos in natura e os preparados, por um longo período, 
o uso da técnica de congelamento é cada vez mais recomendado. Pensando 
nessa necessidade, a Sodexo Benefícios e Incentivos acaba de lançar o 
e-book ‘Congelamento de Alimentos’, mais uma iniciativa de seu Programa 
Viver Bem. Totalmente gratuito, o e-book ensina a fazer a higienização 
adequada dos alimentos, quais podem e não podem ser congelados e o 
passo a passo para que sejam conservados sabor, cor, textura e o mais 
importante: todas as suas propriedades nutritivas. O arquivo completo 
pode ser baixado em (https://bit.ly/e-book-congelar-alimentos).

B - Programa de Trainee 
A Supergasbras, empresa do Grupo SHV Energy – maior distribuidor 
mundial de GLP e uma das líderes no Brasil, anuncia o lançamento do 
Programa Trainee Supergasbras 2020. As inscrições podem ser feitas pela 
internet, e todo o processo seletivo será online. Os candidatos devem ter 
até quatro anos de formados em qualquer curso do ensino superior, inglês 
fluente e disponibilidade para se mudar para o Rio de Janeiro. Os aprova-
dos também poderão ter interface com empresas do grupo situadas em 
outros países, permitindo um intercâmbio de conhecimento e ampliação 
do aprendizado. Link para inscrições: (www.vagas.com.br/v2075270).

C - Ciência da Computação
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de mestrado 
acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do 
campus Sorocaba da UFSCar. O programa tem duas áreas de concentra-
ção: “Computação Científica e Inteligência Computacional” e “Engenharia 
de Software e Sistemas de Computação”. São oferecidas nove vagas, 
distribuídas nas áreas de Teoria dos Grafos; Otimização Linear Inteira 
Mista; Inteligência Computacional; Processamento de Imagens; Redes 
de Computadores e Sistemas Distribuídos; e Engenharia de Software e 
Interação Humano-Computador. Inscrições: (http://ppgccs.uxleris.net/
login). Mais informações:  (www.ppgccs.net/?page_id=3682).

D - Recorde de Movimentação
A movimentação de cargas pelo Porto de Santos registrou recorde 
histórico para o mês de maio e para o total acumulado no período. Ao 
atingir 12,98 milhões de toneladas, maio superou em 13,9% a até então 

países. Com os novos contratos fechados, principalmente com EUA, 
China e Colômbia, a expectativa é manter o crescimento e encerrar o 
ano com aproximadamente 1 milhão de garrafas embarcadas. Além de 
embarcar produtos para a Ásia, Europa e Américas, a vinícola trabalha 
ainda com mercados menos tradicionais, como Guiné, Nigéria e Angola, 
que consomem cada vez mais vinhos e bebidas não alcoólicas. Diante 
desse cenário, a companhia prevê aumentar em 30% seu faturamento 
de exportação. Saiba mais: (www.salton.com.br).

H - Sistema Prisional
A Faculdade de Direito da USP registra mais uma ação em prol da so-
ciedade, neste período de isolamento social. Alunas da entidade, que 
integram o grupo Enactus USP São Francisco, e atuam na Penitenciária 
Feminina da capital paulista, organizaram a campanha “Entre Isolamento, 
Laços”, que angariou verba para 514 kits de higiene que foram entregues 
para mulheres encarceradas. No sistema prisional, o grupo de estudantes 
também promove rodas de conversa, oficinas de confecção de produtos 
artesanais e aulas de educação financeira e de incentivo ao empreende-
dorismo. A São Francisco continua com a campanha com o objetivo de 
colaborar com mais produtos e tentar chegar a outra unidade prisional. 
Para contribuir com a campanha acesse: (https://bit.ly/2CDfNSB).

I - Atualizações Automáticas
De forma pioneira, a BMW do Brasil confirma que os clientes da marca 
terão a comodidade e a segurança de receber atualizações automáticas 
dos sistemas digitais e software no conforto de seus lares. O Remote 
Software Upgrade (RSU), sistema de atualização remota da BMW, utiliza 
a internet embarcada nos modelos da marca para fazer o download, 
em processo similar ao que ocorre com smartphones. As atualizações 
são gratuitas e trazem otimizações para os clientes de forma gratuita. 
Basta deixar o veículo habilitado para atualizações automáticas no menu 
‘Melhoria de Produto’ dos veículos e tudo será feito de forma automática 
quando disponível. Saiba mais: (www.bmw.com.br).

J - Feira de Profissões 
Na terça-feira (30), das 14h às 20h, acontece a Uniexpo On-line, a pri-
meira feira de profissões em ambiente virtual. O evento é organizado 
pela Teenager Assessoria Profissional e em parceria com os Colégios 
Maristas contará com a presença das principais instituições de ensino 
superior, públicas e particulares, do Estado de São Paulo, objetivando 
propiciar, de forma participativa, o contato entre os futuros universitários 
e as universidades, com o intuito de despertar a curiosidade dos jovens 
sobre as diferentes profissões existentes no mercado de trabalho, e os 
desafios de cada área, fazendo com que o estudante sinta-se responsá-
vel por seu processo de escolha profissional e de crescimento pessoal. 
Inscrições pelo link: (https://uniexpo.com.br/evento/uniexpo-on-line-
sao-paulo-e-regiao/).

People-centric, soft skills 
e os benefícios para a 
carreira profissional

Os que conseguem 
desenvolver tanto 
o lado profissional 
quanto o pessoal, 
possuem um 
diferencial na carreira

Quando buscamos por 
profissionais de tec-
nologia para trabalhar 

com a gente, sempre ten-
tamos equilibrar avaliando 
tanto o perfil técnico quanto 
o humano de cada um dos 
candidatos. Prezamos pelo 
cuidado, qualidade de traba-
lho e relações interpessoais, 
focando em colaboradores 
que tenham os valores pesso-
ais alinhados com os valores 
da empresa. Isso é funda-
mental para construirmos um 
ambiente saudável, com boa 
comunicação e engajamento. 

Um dos segredos para isso 
é entender a importância 
das chamadas soft skills. A 
expressão em inglês nada 
mais é do que o conjunto de 
competências da personali-
dade e comportamento do 
profissional. Por exemplo: 
inteligência emocional; habi-
lidade de se relacionar com 
os outros e com suas próprias 
emoções; saber como lidar 
com situações que nem sem-
pre saem como o esperado, 
entre outras. 

Nesse contexto, aqueles 
que conseguem desenvol-
ver tanto o lado profissional 
quanto o pessoal, possuem 
um diferencial na sua car-
reira. Valorizamos essas 
habilidades no momento da 
seleção de novos talentos e 
incentivamos os colaborado-
res a potencializá-las durante 
sua trajetória profissional. 
Principalmente por que 
temos um direcionamento 
focado em pessoas, o que cha-
mamos de people-centric, ou 
seja, estamos nos adaptando 
às mudanças que a sociedade 
vem realizando. Mas como 
esse direcionamento bateu 
à nossa porta? 

Se pararmos para pensar, 
inicialmente, lá no final da 
Revolução Industrial, o foco 
das empresas era diretamen-
te nos produtos, o chamado 
“product-centric”. Elas esta-
vam preocupadas em serem 
eficiente, exclusivamente, 
em produzir um produto 
bom e distribuí-lo. Até por-

que naquela época não tinha 
tanta concorrência entre 
elas. Depois, com o avanço 
da globalização, as empresas 
focaram no cliente e veio a 
era do “customer-centric”, na 
qual o poder de escolha era 
algo que estava em evolução, 
ganhando bastante força. 

Finalmente, com a inter-
net e a tecnologia, abriu-se 
um espaço para que se 
trabalhasse o lado humano 
nas empresas, então as or-
ganizações people-centric 
ganharam força, já que en-
tenderam que a construção 
de relacionamentos humanos 
gera muito mais frutos para 
quem investe nisso. E, se 
pararmos para pensar, faz 
bastante sentido empresas 
de tecnologia serem orga-
nizações voltadas também 
para o desenvolvimento do 
lado humano dos profissio-
nais, ou seja, atentas às soft 
skills de seus colaboradores 
e candidatos. 

Existem diversas pesqui-
sas que reforçam que as 
soft skills trazem mais foco, 
engajamento, motivação e 
produtividade em times e 
temos o privilégio de poder 
observar isso na prática. Isso 
por meio de, por exemplo, 
de treinamentos que rea-
lizamos para o desenvolvi-
mento de lideranças; análise 
transacional; comunicação 
não-violenta; foco na gestão 
agile e a transparência na 
comunicação interna. 

Tudo priorizando uma 
gestão horizontal que certa-
mente nos ajuda a construir 
um ambiente receptivo à 
valorização das soft skills. 
Claro que, além disso, é 
fundamental reforçar que, 
cada vez mais, trabalhamos 
com pessoas e muitos ti-
mes, portanto entendemos 
a importância de saber lidar 
com diferentes perfis, back-
grounds e histórias diversas, 
assim como necessidades 
ímpares de cada colaborador 
que faz parte da sua empresa. 

Além de uma grande varie-
dade de processos, que estão 
em constante atualização e 
evolução, é preciso também 
desenvolver habilidades a 
mais para acompanhar e 
liderar todas as pessoas. 

(*) - Formada pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 
é gerente de RH da KingHost.

Fernanda Pauletti (*)

O Índice de Confiança do 
Comércio (ICOM) da Funda-
ção Getulio Vargas subiu 17,0 
pontos em junho, passando 
de 67,4 para 84,4 pontos. Em 
médias móveis trimestrais, o 
indicador manteve trajetória 
de queda pelo terceiro mês 
consecutivo (1,2 pontos), 
ainda influenciado pelo dado 
de abril, quando foi registra-
do o mínimo histórico. “A 
segunda alta consecutiva 
da confiança do comércio 
sugere que o pior momento 
do setor nessa pandemia 
pode ter sido em abril. 

Apesar da melhora do 
setor nesses últimos dois úl-
timos meses, esse resultado 
ainda precisa ser visto com 
cautela, por dois motivos: 
a recuperação representa 
60% do que foi perdido entre 
março e abril; e ainda tem 
sido muito mais influenciado 
pela evolução mais forte das 
expectativas, o que é normal 
dado o baixo nível de com-
paração. 

Para os próximos me-
ses, a elevada incerteza e 
a fragilidade do mercado 
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Uma pesquisa realizada 
pela Boa Vista, com 
micro, pequenos e 

médios empresários, cons-
tatou que 57% das empre-
sas destes portes já sofrem 
impactos de ao menos 41% 
no fluxo de caixa por conta 
da pandemia da Covid-19. 
66% delas tiveram retrações 
a partir de 41% em suas 
vendas, ao passo que pouco 
menos da metade (49%) 
teve diminuição de 41% ou 
mais nos recebimentos dos 
clientes. Foram ouviudos 354 
micro, pequenos e médios 
empresários, representantes 
dos setores da Indústria e do 
Comércio, em todo o Brasil.

A Boa Vista também quis 
ouvir os empresários sobre 
suas expectativas em relação 
à recuperação dos negócios. 

Apenas 26% dos entrevistados esperam uma melhora na 
manutenção do seu negócio.
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Indústria de Materiais 
de Construção 
vê perspectiva de 
melhora  

A Abramat (Associação Bra-
sileira da Indústria de Materiais 
de Construção) divulgou na 
nessa sexta-feira (26), a nova 
edição do seu Termômetro, 
que revela que para 34% das 
empresas associadas, o de-
sempenho nas vendas em maio 
foi considerado bom ou muito 
bom. Já em junho essa mesma 
expectativa subiu para 44% 
das empresas, enquanto 43% 
vislumbram período regular. 
Para o próximo mês (julho), a 
expectativa de ter vendas com 
desempenho bom ou muito bom 
permanece em 44%.

Quando perguntadas sobre 
as expectativas sobre ações 
governamentais, as muitas me-
didas propostas pela indústria e 
já adotadas começam a causar 
efeito positivo na percepção 
das empresas. Neste mês de 
junho 26% das empresas estão 
otimistas com as ações para os 
próximos 12 meses. No mês an-
terior 13% estavam otimistas. 
Outro importante dado positivo 
é que a pretensão de investi-
mentos no médio prazo subiu 
de 43%, em maio, para 52% em 
junho. O nível de utilização da 
capacidade instalada registrado 
foi de 64% em junho, no mês 
anterior a capacidade instalada 
estava em 53% (AI/Abramat).

Pequenas e medias empresas 
tiveram impacto acima 

de 40% no fluxo de caixa
Apenas 26% dos entrevistados esperam uma melhora na manutenção do seu negócio, considerando 
vendas, recebimentos e pagamentos, ao final dos próximos três meses

(13%), ter outros canais 
para pagamentos e links de 
pagamentos (13%), e garantir 
entregas através de empresas 
de logística (10%), necessida-
des que podem ser supridas 
por meio de parcerias em 
negócios. Nesta questão, os 
entrevistados puderam apon-
tar mais de uma alternativa de 
necessidade, sendo que cada 
um apontou, em média, três.

Ainda em relação à impor-
tância dada pelas MPMEs 
às parcerias de negócios, 
71% dos entrevistados as 
consideram importante para 
pagamentos e recebimentos 
on-line. Já para as vendas 
on-line, 55% acreditam que as 
parcerias importam, enquanto 
em relação a entregas de mer-
cadoria, estes são 40% (Fonte: 
boavistascpc.com.br).

Apenas 26% dos entrevista-
dos esperam uma melhora 
na manutenção do seu ne-
gócio, considerando vendas, 
recebimentos e pagamen-
tos, ao final dos próximos 
três meses, enquanto 34% 
preveem estabilidade neste 
período e 40% acreditam 
numa piora. Perguntados 

sobre quais necessidades aju-
dariam a recuperar o negócio, 
a maioria apontou a conquista 
de novos clientes (57%) além 
de driblar a inadimplência 
(43%) e ampliar a atuação 
no mercado (39%). 

Destacam-se também aces-
so a outros canais de vendas 
(parcerias e-commerce), 

Confiança do Comércio registra a 
maior queda trimestral da série

de trabalho não permitem 
observar um cenário de con-
sistente retomada”, avalia Ro-
dolpho Tobler, Coordenador 
da Sondagem do Comércio 
do FGV IBRE. Em junho, a 
confiança subiu em todos os 
seis principais segmentos do 
Comércio. Do ponto de vista 
de horizontes temporais, 
houve melhora na percepção 
do momento presente e das 
expectativas, que se torna-
ram menos pessimistas. O 
forte resultado negativo de 
abril contribuiu para que a 
média trimestral do ICOM 
sofresse forte queda no 2° 
trimestre de 2020. 

Desde o final de 2019 havia 
um caminho de recuperação 
gradual que o setor vinha 
percorrendo e se aproximan-
do cada vez mais dos 100 
pontos. Já no 1° trimestre, a 
pandemia começava a afetar 
as expectativas nos dados 
de março dando indícios do 
que estava por vir. “Como os 
dados pontuais dos últimos 
dois meses mostraram recu-
peração, a expectativa para o 
terceiro trimestre é de uma 
melhora marginal, mas ainda 
potencialmente abaixo do 
patamar observado no pri-
meiro trimestre”, completa 
Rodolpho (AI/FGV).

A fragilidade do 
mercado de trabalho 
não permite observar 
cenário de retomada 

consistente.


