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Manter as portas abertas, seguir todos os protocolos de 
saúde e cobrar do governo uma aceleração na vacinação - 
é o que precisamos para o momento. Mais que se adaptar, 
o empresário se reinventou inúmeras vezes desde que a 
pandemia da Covid-19 teve início e se esforçou ao 
máximo para não encerrar seu negócio.

O esforço foi enorme para pagar as contas em dia e 
manter os empregos dos funcionários. Nem todos 
conseguiram, mas fizemos o possível para sobreviver. Se 
a maior crise da nossa história fragilizou a nossa saúde e 
a saúde financeira das nossas empresas, nos trouxe 
muitos aprendizados.

O primeiro deles é que, sem planejamento, sem 
comando, sem tratar os problemas de forma coordenada,  
o navio fica à deriva. Desde o primeiro momento em que 
a doença se manifestou, ocorreram erros estratégicos e os 
governos não conseguiram achar uma direção e seguir. 

Dias melhores estão por vir, mas quando  a pandemia 
acabar, danos materiais e o retrocesso no padrão de vida 
das famílias,  que se  agrava a cada dia com essa crise, 
vão continuar causando impacto nos negócios.  Cabe a 
cada um de nós entendermos essa situação e se adaptar 
da melhor maneira possível, enxugando as despesas,  
controlando os estoques e buscando novas alternativas 
para atrair novos clientes.

Somos sobreviventes da maior crise sanitária já vista por 
nós, de uma guerra política e 
de uma economia quebrada.  
Mas está no comércio a 
retomada e a reconstrução do 
nosso país. E, depende de 
você, empresário varejista. 
Vamos acreditar!
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Delivery de comida caipira

Quem vive de fazer eventos presenciais, cheios de 
gente, para celebrar momentos importantes, está 
mais de uma ano parado devido a pandemia do 
coronavírus. Muitas empresas fecharam e outras 
precisaram se adaptar. Em Taubaté, um casal que 
fazia buffet em festas abriu um delivery de 
comida da roça, tudo feito no fogão a lenha e os 
marmitex estão fazendo muito sucesso. Tem até a 
paella caipira!

Carne de lata ainda faz sucesso 
na região

Uma receita antiga, que veio do 
interior do país, foi resgatada por 
uma produtora rural da cidade de 
Redenção da Serra. Estamos 
falando da carne de lata, que era 
muito utilizada na época que não 
se tinha energia elétrica e muito 
menos geladeira para se conservar 
os alimentos. Por semana, ela 
produz cerca de 500 quilos entre 
carne, torresmo e banha e vende 
principalmente nas feiras e nos 
eventos.

Artesão faz casa para bonecas

Qual menina nunca sonhou em ter uma 
casa para bonecas não é mesmo? Agora 
imagina uma onde é possível ter todos 
os cômodos e móveis de uma residência, 
além da decoração e das luzes, tudo em 
miniatura? Esse trabalho é feito por um 
artesão de 82 anos, que mora no Distrito 
de Quiririm, em Taubaté.

Acesse o código QR e veja o 
vídeo completo. Você vai ficar 
com água na boca!

442 mil pessoas já 
assistiram essa 
reportagem em nossa 
página no Youtube

Essa reportagem vai te 
emocionar. Acesse 
agora a nossa página.

As oportunidades da crise Nostalgia no paladar 

Habilidade nas mãos 
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• VALE A PENA ACESSAR •



O trabalhador em isolamento social, em 
caso de infecção pelo novo coronavírus, 
deve apresentar atestado médico à empresa 
somente no oitavo dia de afastamento do 
emprego.

Com isso, de acordo com a Lei 
14.128/2021, aprovada em março deste ano, 
o empregado fica dispensado de entregar o 
documento nos sete primeiros dias de 
ausência das atividades profissionais.

A alteração na legislação também 
estabeleceu que valem como atestados os 
seguintes documentos: emitidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS); eletrônicos 
que devem ser regulamentados pelo 
Ministério da Saúde (MS); de instituição da 
Previdência Social; de médico do Serviço 
Social do Comércio ou da Indústria; de 
médico da empresa ou por ela designado; de 
médico de serviço de representação federal, 
estadual ou municipal; ou de médico da 
escolha do paciente.

Além disso, conforme a Portaria MS 
454/2020, o atestado médico que determina 
o isolamento, o qual vale por no máximo 14 
dias, se estende às pessoas que moram no 
mesmo endereço do trabalhador infectado.

Alteração na legislação dispensa entrega 
do documento nos sete primeiros dias de 
afastamento das atividades

• ESPAÇO JURÍDICO •

Para dúvidas trabalhistas em 
relação à Convenção Coletiva de 
Trabalho, você deverá entrar no 
site portalsincovat.com.br, acessar 
a janela Serviços Jurídicos e 
preencher os dados solicitados. Sua 
dúvida será respondida por e-mail.  
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Dados da Troposlab (empresa especializada em 
inovação), em parceria com a UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais), apontam o estado mental dos 
empreendedores que tiveram desafios decorrentes do 
isolamento social e, também, das consequências 
econômicas e pessoais para seus empreendimentos

os últimos anos, a saúde mental dos empreendedores 
tem sido um tema pouco presente no ambiente Ncientífico. São raros os estudos produzidos . A 

pandemia do novo coronavírus e o distanciamento físico 
alteraram de maneira significativa a rotina e o ambiente de 
negócios, e com isso, as incertezas em decorrência desse 
período abalaram profundamente o estado mental dos 
brasileiros. 

Pensando nisso, a Troposlab, empresa especializada em 
inovação, em parceria com a UFMG (Universidade Federal 
de Minas Gerais), realizou um estudo pioneiro no Brasil 
sobre a saúde mental dos empreendedores em tempos de 
pandemia. Foram obtidas 653 respostas de quase todos os 
estados brasileiros. 

A pesquisa observou que 51,1% dos 
empreendedores tiveram a vida afetada 
pela pandemia, mas que se sentem bem a 
maior parte do tempo, enquanto 24,9% 
dos empreendedores afirmaram que 
foram muito afetados. A necessidade do 
acompanhamento e cuidados com a saúde 
mental e início do uso de medicamentos, 
como antidepressivos, ansiolíticos ou 
ambos nesse período, foi relatada por 
15,6% dos entrevistados. 

De acordo com Marina Mendonça, sócia 
e diretora de cultura e times da 
Troposlab, a percepção de incerteza, a 
autoeficácia e o tipo de negócio afetaram 
diretamente a saúde mental do 
empreendedor durante a crise. “Os 
sintomas de ansiedade, depressão e 
estresse aumentam à medida que o 

rendimento familiar cai, ainda que com 
força pequena. Mas quanto mais o 
empreendedor percebe que possui 
estratégias pessoais para lidar com os 
desafios trazidos pela pandemia, 
menores são os seus níveis de 
sofrimento mental”. 

Os resultados encontrados apontam que 
as mulheres apresentam maior 
intensidade de sintomas para ansiedade 
(28,5%), quando comparadas aos 
homens (22,2%), estresse (5,36%) e 
nos homens (5,22%) e, também, maior 
prevalência de depressão (10,4% para 
mulheres e homens 3,4%).  

O relatório afirma ainda, que 80% dos 
empreendedores apresentam níveis 
baixos de estresse, ansiedade e 
depressão, enquanto cerca de 4 a 6% 
apresentam níveis severos dos mesmos 
sintomas. Desses, 13,8% dos 
respondentes disseram que já 
receberam diagnósticos de depressão, 
enquanto 50,7% disseram que 
receberam diagnóstico de ansiedade ao 
longo de suas vidas. Os estados de São 
Paulo, Goiás e Distrito Federal foram 
os que mais apresentaram frequência 
em sintomatologia alta, o que poderia 
apontar para níveis de sofrimento 
psicológico mais altos.  

“O levantamento desses dados é muito 
importante, pois a partir deles novas 
pesquisas sobre a saúde mental do 
empreendedor poderão ser geradas, o 
que abre portas para a discussão e 
sensibilização da importância do 
desenvolvimento saudável no ambiente 
de negócios”, finaliza Mendonça. 
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• Além do bolso •

Assista o vídeo dessa 
reportagem acessando 
esse QR Code



O mês de maio praticamente inaugura o 
calendário das datas especiais que tão são 
esperadas pelo varejo em geral todos os 
anos. Estamos falando daquelas datas que 
movimentam todos os segmentos do setor e 
geram uma sazonalidade de vendas e 
empregos relevantes.
Ainda que se destaque que a Pascoa é uma 
data interessante ao setor, ela concentra boas 
vendas somente aos segmentos alimentícios 
especializados. Ela não impacta de forma 
mais geral o comércio de vestuário, 
calçados, acessórios, perfumaria e demais 
atividades, como os exemplos a seguir.
Num cenário de abre e fecha do setor, de 
digitalização forçada e principalmente de 
dificuldades das vendas frente a um 
consumo oscilante e fraco, o Dia das Mães, 
Dia dos Namoradas, Dia dos Pais, entre 
outros, são momentos que merecem 
planejamento específico de escolha de 
portfólio, aplicação de promoções, 
campanhas de fidelização e forte marketing 
digital, para divulgação do estabelecimento 
e de seus canais de atendimento e vendas.
Essas vendas resolverão a dura realidade 
dos estabelecimentos? Provavelmente não, 
mas pode garantir bom fluxo de caixa e 
salvaguardar rentabilidade da empresa num 
ano tão complicado. É necessário pesquisar 
uma narrativa para cada data, observar o 
público-alvo e avaliar as características 
contidas nos interesses do consumidor em 
meio a pandemia. Lembremos, inovar 
começa no estoque, passa pela precificação, 
vitrine e  pelos canais digitais (vitrine 
virtual), mas é no bom e atencioso 
atendimento que se conquista o coração e o 
bolso dos nossos clientes. 

• ESPAÇO ECONÔMICO •
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Quer saber como está o mercado 
econômico regional e quais influencias 

na sua empresa? Entre no site 
portalsincovat.com.br, acesse a janela 

Serviços e depois Assessoria 
Econômica. Sua dúvida será respondida 

por e-mail.  



Empresa de Tremembé promove
treinamento de liderança para gestores 

utilizando os equinos

 

 que é necessário para ser um 
líder? Qual deve ser a postura de Oum gestor diante de seus 

colaboradores, para inspirar a equipe, 
torná-la mais produtiva e gerar bons 
resultados para a empresa? Muitos irão 
responder que é preciso horas de 
treinamento, muita leitura, conhecimento, 
estudo, métodos de desenvolvimento 
profissional, e por aí vai.

A novidade, para surpresa de muitos, é 
que uma experiência/vivência com 
cavalos pode ajudar neste processo 
amplo, rico e contínuo de formação do 
líder. Como assim? A interação com 
equinos pode levar a pessoa a ter uma 
experiência única de autoconhecimento, 
aprimoramento e atualização de 
estratégias de gestão pessoal. Isto tudo 
baseado em comunicação não verbal e 
não violenta.

Os cavalos têm um sistema próprio de 
comunicação e hierarquização. Para que 
haja harmonia na interação entre homem 
e cavalo é indispensável a comunicação 
não violenta. Mesmo sem conhecer a 
linguagem e os processos de formação de 
hierarquia dos equinos, ao ser colocado 
numa situação controlada de 
interatividade com um cavalo, o homem 
é compelido a improvisar um canal de 
comunicação e, a partir deste canal, 
assumir a liderança naquele momento. 
Autocontrole, objetivos claros, postura 
corporal, consistência, capacidade de 
observar o contexto e assertividade são 
vivenciados e exercitados neste tipo de 
experiência.   

“Baseando-se nos princípios de 
treinamento para desenvolver uma 
conexão entre humanos e equinos, o 
método aplica técnicas de liderança que 
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são desenvolvidas a partir da análise do 
comportamento do animal. É preciso ter uma 
conexão e um estado emocional equilibrado e 
coeso para que o cavalo lhe siga. Ele precisa 
confiar em você, para que desenvolvam um 
relacionamento harmonioso e atinjam o melhor 
desempenho de ambos”, explica o Horseman 
Ulysses Ervilha, criador do Experientia Equus, 
em Tremembé, no interior de São Paulo.

Este tipo de experiência já é bastante difundido 
em países como Estados Unidos, França e 
Austrália. Nos Estados Unidos, grandes 
corporações utilizam a estrutura hierárquica e 
de liderança dos cavalos como meio 
coadjuvante em programas de treinamento de 
seus líderes. Na região do Vale do Paraíba, o 
Experientia Equus, sediado em Tremembé, 
desenvolve e oferece este 
treinamento/vivência.

 “Empresas de treinamento corporativo 
utilizam o ambiente do rancho e a presença 
dos cavalos para oferecer aos seus líderes 
novos desafios referentes à comunicação com 
grupos de colaboradores e formação de 
vínculo e hierarquização”,  “Quando 
alguém se dispõe a estar em sintonia com um 
cavalo e estabelecer uma conexão, o animal 
ensina essa pessoa a ser um líder assertivo em 
seu meio.”

 
Por isso, aprender a lidar com eles ajuda a 
desenvolver habilidades de percepção das 
situações do dia a dia e dar orientações e 
limites claros em um ambiente de respeito 
mútuo e compreensão, tornando sua equipe 
unida e conectada”, finaliza.

Ulysses, 

“Os cavalos estão sempre conscientes do seu 
ambiente e utilizam plenamente seus sentidos.

 • Interação com cavalos melhora as habilidades de liderança •

‘‘É preciso ter uma conexão 
e um estado emocional 

equilibrado e coeso para 
que o cavalo lhe siga. Ele 
precisa confiar em você, 

para que desenvolvam um 
relacionamento 

harmonioso e atinjam o 
melhor desempenho de 

ambos’’
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Assista essa 
reportagem 

acessando nosso 
canal de vídeos



ão é de hoje que todo empresário 
sabe que o nível de estoques de Nseu estabelecimento tem que 

estar condicionado ao nível da demanda 
de seus clientes. E que, ao mesmo tempo, 
que este indicador deve ser observado 
todos os dias.

É sempre um grande desafio ao gestor 
projetar como estará o ritmo de vendas 
no futuro, para já ir planejando e 
realizando seu estoque, o rol de 
mercadorias a ser escolhido e os prazos 
médios que cada produto apresentará, 
seja de seu pagamento ao fornecedor, do 
período que ele ficará no estabelecimento 
(estoque ou vitrine) e de seu recebimento 
no pós-venda. 

Esse exercício parece difícil, mas de uma 
forma mais ou menos organizada, todas 
as empresas do comércio realizam e 
controlam diariamente, ou deveriam 
controlar pelo menos. Principalmente 

para não ficar com o nível de estoques 
acima ou abaixo do correto, causando ou 
perda de capital de giro (imobilizado) ou 
falta de mercadorias, ainda mais em meio 
a uma pandemia.

Nos últimos doze meses o nível de 
empresários do comércio que declararam 
ter estoques adequados à sua conjuntura 
caiu de 59% para 50%. Aqueles que 
declararam ter estoques acima do nível 
adequado, por outro lado, passaram de 
25,9% para 35,4%. Sinal claro da queda 
do consumo e dos impactos das restrições 
às atividades econômicas, e da pouca 
capacidade gerencial de conseguir 
planejar o futuro da empresa.

Neste período de reabertura do comércio 
não essencial ao atendimento presencial 
da clientela (mas que também deve valer 
nos momentos de fechamentos) se faz 
mais que essencial avaliar melhor e 
projetar qual o ritmo de vendas da 

Um dos maiores desafios do empreendedor nesse momento 
de pandemia é gerenciar os estoques. As restrições impostas 

pelo coronavírus mudou o planejamento dos lojistas na 
hora de fazer os pedidos 
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empresa, quais produtos tem saído 
melhor e qual sua margem, para melhor 
escolha de portfólio a ser adquirido e 
precificado. 

Não podemos ser otimistas ou pessimistas 
com o estoque, precisamos ser realistas. E 
para ter uma boa fotografia da realidade 
do seu negócio, é necessário controle de 
mercadorias, dos seus preços de aquisição 
e venda, prazos e de seu giro. Com isso 
teremos maior eficiência e assertividade 
na compra e na destinação ao cliente. 

A crise afeta a todos os negócios, mas 
extingue primeiro os menos eficientes da 
porta para dentro do estabelecimento. 
Não sabemos por quanto tempo 
estaremos abertos, dado que o regramento 
ao comércio paulista depende do ritmo de 
controle da pandemia. 

Em nome do melhor equilíbrio entre 
saúde e economia, esperamos que não 
seja necessário medidas mais restritivas à 
circulação populacional, todavia, mais 
que nunca é importante não tirarmos os 
pés do chão. 

Avaliar com calma e pragmatismo o rol 
de mercadorias do seu negócio, seu nível 
de vendas atual e projetado, para 
programar melhor suas compras. Não 
podemos em um momento tão crítico às 
atividades econômicas errar na compra, 
enquanto o desafio para fora da loja já 
está dado e visível a todos.

Administração do Caixa - Além de 
manter o estoque adequado, a 
administração do caixa da empresa 

também está mais difícil neste ano em 
razão da imprevisibilidade na economia 
decorrente da pandemia de covid-19 e do 
fim da carência dos empréstimos 
contraídos ao longo do ano passado. 

Assim, na tentativa de auxiliar os micros 
e os pequenos empresários com 
dificuldades financeiras e com restrições 
de atendimento presencial nos 
estabelecimentos, preparamos algumas 
dicas simples de como gerenciar as 
finanças da empresa nesse início de 
2021.
 
Nunca misturar as contas e patrimônio 
pessoais com os da empresa

Dica essencial para uma administração 
bem-sucedida, não somente em períodos 
de crise, mas que deve ser praticada 
sempre. Além de influenciar 
negativamente os resultados da empresa, 
a não separação das contas pessoais 
indica uma má gestão financeira e afeta a 
confiabilidade das informações 
prestadas. Esses fatores podem prejudicar 
a empresa em uma solicitação de 
empréstimo, por exemplo.

Faça projeções e planeje-se para 
diferentes cenários

Por causa do cenário em situação de 
pandemia, faça projeções e defina ações 
para pelo menos três cenários diferentes: 
otimista, realista e pessimista. Considere 
fatores como vacinação, reabertura 
definitiva das atividades, ambiente 
econômico e político, entre outros que 
afetem a operação da empresa.

Reforce o caixa

Parece uma dica óbvia, mas para as 
empresas com dinheiro em caixa, 
mantenha o capital investido em ativos 
líquidos. Para os que já possuíam 
empréstimos, é o momento de aproveitar 
as taxas de juros mais baixas para 
renegociar, alongar o prazo de pagamento 
ou conseguir um capital novo. Esteja 
sempre atento às taxas cobradas e se o 

fluxo de caixa da empresa comporta a 
prestação. Algumas linhas de crédito 
emergencial criadas pelo governo foram 
encerradas em 31 de dezembro, mas é 
importante ficar atento a novas medidas 
de resgate às empresas.

Tenha controle sobre o fluxo de caixa

Seguindo as dicas anteriores, você terá 
maior facilidade em montar o seu fluxo 
de caixa, considerando os diferentes 
cenários traçados. Ter uma visão 
completa sobre as receitas, as despesas e 
as custos da empresa, sabendo o custo 
mínimo para manter-se funcionando vai 
facilitar a tomada de decisão. A 
FecomercioSP disponibiliza uma 
planilha modelo de fluxo de caixa que 
pode ajudar. Basta preencher o 
formulário no fim da matéria.

Busque novas fontes de receita

A criatividade e a inovação foram as 
chaves para a sobrevivência das 
empresas que buscaram outras formas 
de conseguir receita. O comércio 
eletrônico, as vendas pelas redes sociais, 
os serviços de delivery e o modelo 
“compre e retire” são os mais 
conhecidos, mas alguns empresários 
foram além e os exemplos são variados. 
Teve loja de roupas que disponibilizou 
malas com roupas para as clientes 
levarem para casa e provarem as peças 
com tranquilidade, hostel utilizando o 
espaço em que ficava o bar para vender 
açaí e outras frutas, bares e restaurantes 
emitindo vale-compra com desconto 
para consumo futuro, entre outros.
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Como gerenciar o estoque durante a pandemia?



As convenções coletivas da base de 
representação do Sincovat foram assinadas 
nos meses de fevereiro e maio. A cláusula 
principal que deve ser observada é da 
representação sindical, no qual  as empresas  
deverão, obrigatoriamente, possuir a CRS- 
Certidão de Regularidade Sindical. 

Com o documento,  a empresa poderá 
praticar as cláusulas da Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT). Em caso de denúncia 
junto ao Ministério Público ou a Justiça do 
Trabalho, a falta da CRS  poderá ocasionar a 
multa de R$ 3.000,00, revertida para o FAT 
– Fundo de Amparo  ao Trabalhador.

Também é importante ressaltar que, se você 
tem funcionário e segue a base salarial da 
CCT, precisa ter a CRS. Lembrando que, 
com as assinaturas, foi repassado o  reajuste 
salarial de 2,94% aos trabalhadores. Nas 
regiões de Taubaté e Caçapava, o piso para 
os empregados em geral passou de R$ 
1.487,00 para R $ 1.531,00.  Para 
Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião, o 
piso subiu de R$ 1.489,00 foi para R$ 
1.553,00.

Tire todas as suas dúvidas sobre a CCT 
2020/2021, acionando nosso departamento 
jurídico, com assessoria gratuita às 
empresas contribuintes e evite futuro  
transtornos. Estamos aqui para te ajudar!.

• ESPAÇO SINCOVAT •

Saiba mais sobre os benefícios do 
Sincovat. Nós temos ferramentas que 
podem ajudar seu negócio a enxugar 

despesas e lucrar mais. Verifique se sua 
empresa está regularizada pelo telefone 

3632-6570 ramal 2 ou pelo e-mail 
financeiro@sincovat.org.br   

Assinadas as Convenções 
Coletivas de Trabalho
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esde o início do isolamento 
social, decretado no final de Dmarço de 2020, para impedir a 

disseminação da covid-19, o Programa 
Mesa Brasil Sesc distribuiu em 500 
municípios mais de 5,4 mil toneladas de 
alimentos. São refeições diárias para 
cerca de 1,4 milhão de famílias em 
situação de vulnerabilidade social, 
ampliada pela pandemia..

O Mesa Brasil Sesc tem como objetivo 
minimizar o desperdício de alimentos e a 
fome, evitando que alimentos ainda pró-
prios para consumo sejam descartados. 
Na prática, retira de onde sobra 
(supermercados, feiras, sacolões, 
padarias, empresas produtoras de 
alimentos etc.) e imediatamente distribui 
onde falta, instituições sociais 
previamente cadastradas que utilizam 
estes alimentos para complementar suas 
refeições. São asilos, albergues, centros 
de atendimento a crianças, adolescentes e 
idosos e casas de apoio, entre outras.

Em Taubaté, são 62 doadores entre 
empresas de médio e pequeno porte, 
produtores rurais, supermercados, pada-
rias, mercados municipais, entre outros, e 
40 instituições atendidas, como lares de 
longa permanência de idosos, crianças, 

Programa Mesa Brasil do Sesc retira os alimentos de 
onde sobra e distribui onde falta. Cerca de 130 milhões 
de pessoas podem sofrer hoje com a fome devido à crise 

do novo coronavírus.

pastorais e casas assistenciais, 
distribuídas em 5 cidades da região: 
Taubaté, Tremembé, Guaratinguetá, Pin-
damonhangaba e Campos do Jordão, 
beneficiando 5.599 pessoas e 2.106 
famílias.

Vulneráveis - De acordo com o Sesc, 
mais 130 milhões de pessoas podem 
sofrer hoje com a fome devido à crise do 
novo coronavírus. Segundo estimativas 
recentes do Banco Mundial (BIRD), 
mesmo antes da covid-19, até 5 milhões 
de brasileiros poderiam entrar na faixa de 
extrema pobreza. Nessa situação já se 
encontram cerca de 15,2 milhões de 
pessoas, segundo a Síntese dos 
Indicadores do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de 2018.

Solidariedade



 pandemia afetou os empregos de 
muitos setores da economia e o  Acomércio e serviços estão entre 

os que mais perderam postos de trabalho 
ma Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. 

Números mais recentes do Novo Caged 
(Cadastro geral de Empregados e 
Desempregados), mostram ainda que, em 
doze meses, seja registrado mais 
admissões que desligamentos ao varejo 
regional, e que 20 das 35 atividades 
avaliadas do segmento tenham ficado no 
positivo, destaca-se como a perda de 
vagas foi uma realidade significativa às 
lojas de vestuário e acessórios (-1.001 
vagas) e lojas de calçados e artigos de 
viagem (-350 vagas). 

O varejo de combustíveis, padaria e 
cosméticos foram outros dos mais 
impactados também (-223, - 213, - 100 
vagas respectivamente).  

Já as atividades com evolução de sua 
empregabilidade formal no comércio 
varejista nesse mesmo período se 
concentraram no ramo alimentício, em 
materiais de construção e de produtos 

farmacêuticos.

Percebe-se que, os varejos de 
mercadorias cuja compras são passíveis 
de adiamento pelas famílias, e que mais 
sofreram com a imposição de restrições 
ao atendimento presencial de clientes, 
foram os mais impactados em vendas e 
no seu mercado de trabalho. Já o varejo 
de combustíveis e padarias sofreram com 
o menor fluxo populacional nas ruas e de 
carros.

Por outro lado, as atividades essenciais e 
abertas ao público cresceram de vendas e 
empregabilidade no último ano, dado o 
direcionamento de renda familiar a elas. 
Estamos falando do setor 
supermercadista, farmácias e lojas de 
construção e congêneres. 

Ainda que a reabertura do varejo não 
essencial, se for mantida, dê chances de 
maior reequilíbrio ao setor, importante 
compreender que a conjuntura 
econômica mais grave ao consumo das 
famílias é um impeditivo para a retomada 
mais célere do setor, dado o avanço do 
desemprego, juros, inflação e 
endividamento das famílias. 
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esde o início da pandemia, o 
empresário assumiu o compromisso Dcom a preservação da vida e se 

engajou nas medidas de contenção da 
contaminação.
Enquanto isso, os governos limitaram-se ao 
papel de definir regras para os demais 
segmentos da sociedade e se omitiram 
quanto a medidas de adaptação para 
contribuir com a sua parte. E, agora, as 
empresas continuam pagando o preço da 
falta de união dos poderes no enfrentamento 
da pandemia.
Em cada local do País, são impostas regras 
incoerentes de limitação de atividades 
econômicas, mas nada se faz a respeito das 
aglomerações.
São as contradições nos posicionamentos e a 
ausência de coordenação dos governos que 
agravam a situação e nos distanciam de 
ações que realmente produzam resultados.
Não há apoios fiscais e creditícios suficientes, 
mas há aumento de impostos. É por isso que 
demandamos e nos mobilizamos por mais 
crédito emergencial, suspensão e 
parcelamento de tributos, flexibilização 

trabalhista e fiscalização efetiva das 
atividades à margem das leis.
Os governos precisam adotar procedimentos 
planejados, coordenados e cabíveis para 
uma situação de crise. Dentre tantas opções 
existentes, a seguir, apresentamos algumas.
Para a sociedade em geral é imprescindível a 
liberação do auxílio emergencial, com valores 
pertinentes. 
Os tributos dos três níveis de governo, 
vencidos de abril até junho deste ano, devem 
ser consolidados, com carência estabelecida 
de seis meses e possibilidade de 
parcelamento em até 60 vezes.
Para as pequenas empresas, deve ser criado 
um auxílio emergencial correspondente a 
quatro parcelas, cada uma equivalente a 10% 
do faturamento mensal médio verificado em 
2020. Além disso, o Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) deve ser 
reeditado, com aumentos de carência e prazo 
dos atuais devedores.
Obedecidos os protocolos existentes, o 
varejo demanda a permissão permanente do 
funcionamento da modalidade take away.
Também é obrigatória a articulação 
coordenada dos governos, pois ultrapassado 
este período, há uma Nação a ser 
reconstruída.
Não admitimos assistir à extinção de milhares 
de empresas. É urgente trabalharmos pela 
reconstrução da economia brasileira 
preservando os nossos empreendedores.

• Emprego •


