


A informação correta e imediata é uma ferramenta muito 
importante para o sucesso da sua empresa. Em uma época 
onde os acontecimentos externos obrigam as organizações 
a enfrentarem situações de mudanças, o conhecimento é o 

farol orientador das oportunidades existentes e sinalizador 
das ameaças. A informação certa reduz muito as incertezas 
durante o processo de tomada de decisão. E é por isso que 
nós trabalhamos para você, empresário, se manter sempre 

bem informado. Consulte nossos meios de comunicação. Lá 
você fica sabendo como anda o mercado econômico, tira as 

dúvidas jurídicas, confere as estatísticas e tendências dos 
negócios locais, regionais e nacionais.

Com o Sincovat você não erra! 
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O ano de 2021 está terminando e nos deixa muitas lições. 
No dia 11 de março de 2020, a OMS - Organização 
Mundial de saúde declarou que estávamos vivendo uma 
pandemia. A partir dai, a vida mudou para todos e 
passamos dias que jamais imaginávamos.

A pandemia do coronavírus deixou mais de 5 milhões de 
mortes no mundo, mais de 600 mil no Brasil e nos fez 
retroceder anos de trabalho. Apostamos em um 2021 
melhor, mas foi um ano ainda mais difícil, porém com 
uma grande luz para todos - a vacinação.

Foi ela que nos deu esperança, reduziu o número de 
casos fatais, de hospitalizações e permitiu o fim das 
restrições. Os dias mais difíceis passaram, muitas 
cicatrizes ficaram e aprendizados também. 

Depois de enfrentar uma pandemia mundial, que ainda 
não terminou, o perfil do consumidor mudou e o 
comércio precisou se adaptar, melhorando a área de 
circulação de pessoas, se preocupando mais com a 
higienização do ambiente e dos produtos, investir no 
mundo digital e delivery. 

Ainda não estamos recuperados dessa crise que o 
coronavírus nos trouxe, vai levar tempo, mas o caminho 
parece estar mais livre para o recomeço. Vamos usar esse 
final de ano para uma "nova largada", aproveitar o 
consumidor mais otimista com a vacinação e planejar as 
vendas de Natal, que deve seguir o patamar de 2019.

Vamos ampliar o horário de funcionamento, aproveitar a 
magia e o espírito natalino, enfeitar as lojas e receber os 

clientes que, em 2020, ficaram 
mais reservados em suas casas. 
Conte com o Sincovat.

Feliz Natal e um ano novo sem 
pandemia!
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Chef de Cozinha do Senac ensina a 
preparar o rocambole natalino

O Natal merece um prato especial não é 
mesmo ? Nesta reportagem a docente do 
curso de gastronomia do Senac de 
Taubaté, Shimenne Casarin, ensina o 
passo a passo de como fazer um delicioso 
rocambole natalino. Essa reportagem foi 
gravada em 2020 pela equipe do 
Programa Sincovat. 

Empresa de Jacareí enfeita os 
principais shoppings do país 

Já pensou viver o Natal o ano 
inteiro? É assim para mais de 450 
funcionários de uma empresa de 
Jacareí. A fábrica trabalha 
produzindo enfeites e cenários que 
decoram shoppings de todo o país e 
até de fora.

Campos do Jordão e suas deliciosas 
sobremesas de Natal

Não tem como imaginar as cidades da 
Serra da Mantiqueira sem aquelas 
delícias todas. A gastronomia atrai 
muitos turistas a Campos do Jordão, 
principalmente nessa época, no qual as 
sobremesas natalinas ganham as vitrines 
das docerias.

Acesse o código QR 
e assista essa 
reportagem em 
nosso canal do 
YouTube.

Confira a receita, siga os 
passos e surpreenda seus 
convidados. 

Olha só quantas ideias 
que podem adoçar a 
sua noite de Natal.

Ceia de Natal

Fábrica de sonhos

Sabores da Serra

• 7 •

• VALE A PENA ACESSAR •

MAIS DE 4,9 MILHÕES DE VIEWS



Natal é tempo de reflexão, renovação da 
esperança e transformação da vida. O 
simbolismo do dia 25 de dezembro, além de 
transcender no âmbito religioso, possibilita nas 
pessoas o sonho de uma sociedade diferente, 
mais solidária. 
 
Mas Natal também é época de muito trabalho, 
época de oportunidades, de realizar sonhos, 
conquistar empregos e vender mais. 

Para nós, que representamos o comércio é um 
período de muita dedicação, para que você 
empresário  gere mais emprego, atenda melhor 
seus clientes  e faça sua empresa crescer.

Lembre-se, nesta época, o consumidor está 
mais estimulado às compras, devido todo o 
espírito que o final de ano proporciona. Este 
ano não teremos restrições como em 2020, a 
população está vacinada, mais otimista, além 
do dinheiro no bolso, em razão de pagamentos 
de décimo terceiro salários e PLR - 
participação de lucros e resultados das 
empresas. Ainda há toda uma publicidade que 
incentiva  mais o consumo. 

E você sabia que pode estender seu horário de 
funcionamento no mês de dezembro? Isso 
mesmo, a Convenção Coletiva de Trabalho do 
comércio,  prevê o funcionamento com horário 
estendido no mês de dezembro.  Utilize dessa 
prática e aproveite. Solicite sua certidão 
antecipadamente e evite problemas com 
fiscalizações. Ótimas vendas pra você!

• 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   

• 8• • 9•

 final de ano já é uma realidade 
para o comércio, que agora se Oprepara para as vendas de Natal. 

Muitos lojistas já estão selecionando 
currículos para as vagas temporárias. 
Segundo levantamento do Sincovat, o 
varejo da RM Vale deve abrir 2500 
empregos com carteira assinada esse ano.

O número é o mesmo visto em 2019, 
último ano em que se pode observar certa 
“normalidade” no desempenho do setor, 
já que em 2020 as restrições impostas 
pela pandemia prejudicou as vendas e os 
empregos. Os segmentos que devem 
liderar as contratações são os de 
vestuário, calçados e acessórios. Esses 

setores foram os mais impactados 
negativamente durante a crise do 
coronavírus e, hoje, estão com cerca de 
1.600 empregos abaixo do nível pré-
pandemia. Com isso, vão precisar 
reforçar seus quadros de funcionários 
para o final de ano.

Já entre os cargos que mais serão 
solicitados estão os de vendedores, 
repositores de estoques, caixas, 
empacotadores e seguranças.  As vagas 
temporárias costumam ser boas 
oportunidades para um emprego fixo.  
Tradicionalmente, cerca de 15 a 20% dos 
funcionários temporários acabam ficando 
após a temporada de Natal.
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Após as restriçoes impostas em 2020, que impediram a abertura 
das lojas na melhor data para o varejo, as expectativas de 

vendas para esta temporada natalina são positivas. Será preciso, 
contudo, organização e planejamento para traçar estratégias 
mais assertivas, pois a renda do consumidor está menor – e o 

caixa da empresa não permite deslizes.

pós as restrições impostas em 
2020, que impediram a abertura Adas lojas na melhor data para o 

varejo, as expectativas de vendas para 
esta temporada natalina são positivas. 
Será preciso, contudo, organização e 
planejamento para traçar estratégias mais 
assertivas, pois a renda do consumidor 
está menor – e o caixa da empresa não 
permite deslizes.

O  natal de 2021 terá um clima diferente 
para o comércio em geral. Mudanças nos 
hábitos de consumo impulsionadas pela 
restrições impostadas pela pandemia 
moldaram um novo perfil de consumidor. 
Produtos que, antes, eram comprados 
somente nas lojas físicas, passaram a ser 
adquiridos também pela internet. Daí a 
importância de entender o perfil deste 

novo consumidor, as estratégias de 
vendas dos concorrentes locais 
(relacionamento e entregas) e as 
condições dos fornecedores. 

Por outro lado, o consumidor tem menos 
poder de compra, com a elevação do 
desemprego e a inflação em alta. Mesmo 
assim, os lojistas estão mais animados e 
esperam aumentar as vendas em 6,5%, 
com relação a 2020, segundo estudo do 
Sincovat. Confira, a seguir, dicas para ter 
sucesso e alcançar esse índice de 
crescimento. 

 O 
comércio eletrônico já não é mais só uma 
tendência, virou realidade. Mesmo com 
as medidas de flexibilização, é 
importante que o empreendedor 

Esteja presente nos canais digitais -



diversifique seus canais de vendas, por 
meio de uma página de e -commerce 
própria, dos marketplaces ou das redes 
sociais. Utilize estas últimas em ações 
promocionais antecipadas para o Natal – 
como contagem regressiva para a data e 
descontos exclusivos a seguidores.

  Se a empresa dispõe 
de poucos recursos financeiros, pode 
recorrer às redes sociais, mesmo que em 
postagens orgânicas (posts que a empresa 
exibe no feed sem pagar para promovê-la, 
portanto, todo o alcance é orgânico). 

Para ganhar engajamento, é importante 
que a empresa faça postagens de 
conteúdos relevantes com o objetivo de 
incentivar os consumidores a comprar 
pelo site ou ir diretamente ao 
estabelecimento físico. Realizar lives com 
influenciadores digitais da região também 
pode atrair o consumidor para a loja.

 É importante analisar 
criteriosamente as mercadorias 
disponíveis em estoque, bem como os 
recursos financeiros. O próximo passo é 
planejar a quantidade de produtos que 
serão encomendados aos fornecedores. 
Uma dica é elevar o estoque dos itens 
com mais saída – e para os que não se 
destacam, tentar garantir entregas mais 
rápidas ou aproveitar a data para realizar 
promoções e descontos 

  Deve-se levar em conta 

Marketing digital -

Planeje o estoque -

Entenda os custos antes de dar 
descontos -

todos os custos que envolvem a 
mercadoria, tais como os impostos a 
serem pagos após as vendas, as 
comissões dos colaboradores (sem se 
esquecer das contratações temporárias de 
Natal), as comissões destinadas às 
plataformas digitais (marketplaces) e a 
margem de lucro – se esta for pequena, 
pense bem antes de conceder frete grátis, 
por exemplo.

  O valor do frete e o 
prazo da entrega fazem toda a diferença 
para a venda de um produto. Contudo, 
muitos consumidores estão dispostos a 
pagar até um pouco mais para receber o 
produto o mais rápido possível, 
evoluindo a sua experiência de compra. 
Assim, além dos Correios, pesquise a 
capilaridade, o custo e o prazo para a 
prestação do serviço com outras 
empresas que realizem entregas.

 Agregar 
ainda mais valor a um produto sempre 
ajuda nas vendas. Para isso, existem duas 
estratégias: o cross-sell, quando são 
oferecidos outros produtos junto à venda 
principal; e o upsell, quando a loja 
oferece um produto mais caro para 
substituir a escolha inicial do cliente, 
reforçando que a nova mercadoria é de 
melhor qualidade e com mais 
funcionalidades. 

 Os cartões-presente 
são uma forma inteligente de garantir 
vendas antecipadas, melhorando o caixa. 

Foco na entrega -

Vendas up-sell e cross-sell -

Cartões-presente -

No caso do Natal, muitas pessoas 
oferecem estas opções para amigos e 
conhecidos. Além disso, o empreendedor 
pode oferecer outras alternativas para o 
cliente, como o cartão-fidelidade, por 
exemplo.

 É importante 
que o empreendedor pesquise as 
condições disponíveis no mercado, para 
oferecer o maior número de opções de 
pagamento. Além dos meios já 
conhecidos, como boleto bancário e 
cartão de crédito, ofereça PIX, links, 
entre outros. 

Contudo, lembre-se de que o cliente que 
escolher o pagamento por meio do boleto 
bancário terá alguns dias para pagá-lo, e 
isso pode segurar a mercadoria (abandono 
do carrinho de compras nas vendas 
online), comprometendo outra 
possibilidade de venda.

 O parcelamento via cartão de 
crédito também pode ser uma importante 
estratégia, levando em consideração que a 
renda do consumidor está menor por 
causa da alta inflação. A empresa precisa 

Variedade de pagamento -

Facilite -

avaliar o caso, já que o recebimento por 
uma venda no cartão pode demorar, pelo 
menos, até 30 dias, e existe a 
possibilidade de a taxa cobrada pela 
antecipação dos valores comprometer as 
finanças do negócio.

  É muito comum a troca de 
presentes após o Natal. Ofereça aos 
clientes informações claras sobre a 
venda, condições de troca e devolução de 
produtos. No comércio eletrônico, o 
consumidor tem direito ao 
arrependimento em até sete dias, a partir 
da data de entrega. No caso do 
estabelecimento físico, é possível trocar o 
produto dentro do prazo de 30 dias – mas 
apenas se este apresentar algum defeito. 

Ainda assim, muitas lojas oferecem o 
mesmo prazo para trocar a mercadoria 
por outro item ou tamanho, mesmo que 
não apresente falha. Aproveite as trocas 
para incentivar a compra de produtos 
complementares ao item trocado. Prezar 
pelo bom atendimento, oferecendo a 
melhor experiência de compra, faz toda a 
diferença neste período de retomada. 

Trocas -

Mesmo com a 
flexibilização e boa parte 
da população vacinada, 
deverão ser cumpridos 
todos os protocolos 
sanitários, como evitar 
aglomerações, solicitar uso 
de máscaras e 
disponibilizar álcool em gel

•12• • 13 •



Com a proximidade do final do ano, o comércio 
tem por necessidade aumentar o efetivo de 
empregados, a fim de fazer frente à demanda 
natural nas vendas que ocorrem nesse período. 
A legislação laboral (CLT) prevê o chamado 
contrato por prazo determinado, contudo esse 
instrumento necessita para sua validade de 
alguns requisitos que constam da CLT, 
especificamente as regras do artigo 443 e seus 
parágrafos, ou seja, somente é admitido quando 
há uma justificativa para esse modo de 
contratação. Outrossim, a modalidade de 
contrato de trabalho por prazo determinado 
mais usual é o chamado contrato de 
experiência. Como esse contrato somente é 
admitido por um período máximo de 90 dias, 
acaba ele sendo o instrumento mais usado, já 
que o seu prazo de duração atende as 
necessidades do empresário do comércio para 
as vendas de final de ano. Imperioso destacar, 
que o contrato de trabalho por prazo 
determinado requer para a sua validade a 
anotação na carteira de trabalho do empregado. 
Outra modalidade de contrato temporário é a 
prevista na Lei 6.019/74, entretanto, para essa 
modalidade é necessário contratar uma empresa 
de serviço temporário, que disponibiliza a mão 
de obra pelo prazo de até 180 dias. A rescisão 
do contrato temporário deve ocorrer na data 
final estipulada, sob pena do mesmo passar a 
viger por prazo indeterminado, e a partir dai em 
eventual rescisão são devidos aviso prévio e 
multa de 40% do FGTS. Frise-se ainda, que 
existem várias questões que envolvem o 
contrato temporário em cada modalidade, 
portanto, o empresário deve sempre antes de 
qualquer contratação consultar seu contador ou 
advogado para se certificar e assim, evitar 
aborrecimentos e despesas desnecessárias.

• 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.  

• 14 •



mpresário, você costuma pedir o CPF dos seus clientes ou outros dados para cadastro? Sabemos 
que solicitar dados pessoais dos consumidores no momento da compra é uma prática comum em Ediversos estabelecimentos comerciais.

A justificativa é que o cliente vai receber benefícios, descontos em produtos ou serviços, participar de 
promoções, sorteios, etc. Além disso, existem empresas que utilizam esses dados para entender o 
comportamento de compra dos seus clientes e segmentá-los de acordo com os seus hábitos para promover 
ações de marketing e publicidade específicas ou oferecer produtos mais adequados ao seu público 
consumidor.

Apesar de a ação ser comum no País, a discussão sobre a necessidade de uma regulamentação para essa 
prática aumentou após alguns casos internacionais de vazamento de dados pessoais, como o escândalo 
envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica,em 2018, quando foram expostos os dados pessoais de 
milhões de usuários da rede nos Estados Unidos. Recentemente, o Brasil também esteve envolvido em um 
escândalo de vazamento de dados pessoais de mais de 220 milhões de brasileiros.

Por isso, uma legislação inédita foi aprovada em 2018 no Brasil, inspirada na Regulamentação Europeia 
de Proteção de Dados (GDPR), para garantir a proteção dos dados pessoais e a privacidade dos cidadãos 
brasileiros. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) já está em vigor após ter sido sancionada 
pelo presidente da República, uma vez que o Senado aprovou a MP 959/2020 sem o parágrafo que tratava 
da prorrogação da lei (e que previa a alteração da data para 3 de maio de 2021).

As sanções começaram a ser aplicadas em 1º de agosto de 2021 (Lei 14.010, de 2020). A nova lei promete 
trazer mais segurança jurídica e investimentos ao Brasil, pois passamos a integrar a lista dos países com 
legislação própria sobre privacidade e segurança de dados. Vale lembrar que aqueles que descumprirem as 
normas podem sofrer sanções e multas que variam a até 2% do faturamento, limitadas a R$ 50 milhões por 
infração.

Para evitar que sua empresa seja penalizada, apresentamos a seguir um material especial que explica os
termos e as regras criadas pela lei. Veja o que sua empresa deve saber para se adaptar à legislação.

• 16 • • 17 •
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Conceitos importantes da lei

Os tipos de dados tutelados pela LGPD 
são todos aqueles que tenham sido 
coletados em território nacional e que a 
atividade de tratamento tenha por 
objetivo a oferta (ou o fornecimento) de 
bens ou serviços para indivíduos em 
território nacional ou que estejam no 
Brasil. Assim, o objetivo da LGPD é 
garantir a proteção e a privacidade dos 
dados pessoais de modo que o usuário
tenha controle sobre uso, compar-
tilhamento e armazenamento de suas 
informações.

Para melhor compreensão e aplicação da 
lei, é importante entender alguns 
conceitos trazidos por ela. Quando a 
legislação passar a valer, a atividade de 
coleta e tratamento de dados pessoais 
somente poderá ocorrer nas hipóteses 
previstas e observando as regras 
aplicáveis. Veja a seguir o que significa 
dado pessoal, dado pessoal sensível e 
tratamento de dados.

Dado pessoal é toda e qualquer 
informação que possibilite identificar um 
indivíduo, como nome, RG, CPF,
data de nascimento, nacionalidade, entre 
outros. Sendo assim, a LGPD não se 
aplica a dados anonimizados ou que 
passaram pelo processo de anonimização, 
porque nessas situações perde-se a 
possibilidade de associar, direta ou 
indiretamente, o dado a um indivíduo. 
Informações relacionadas exclusivamente 
a pessoas jurídicas, como CNPJ e número 
de inscrição estadual, por exemplo, 
também não são consideradas dados 
pessoais.

A LGPD define ainda o conceito de dados 
pessoais sensíveis como aqueles que se 
referem a origem racial ou étnica, 

convicção religiosa, opinião política, 
filiação a sindicato ou a organização de 
caráter religioso, filosófico ou político, 
referentes à saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico. Teoricamente, o 
vazamento de dados dessa natureza tem 
maior potencial de ferir direitos 
fundamentais dos cidadãos. Por isso, a lei 
exige consentimento específico para 
coleta e o tratamento desses dados,
assim como para os dados de menores de 
idade.

Tratamento de dados pessoais é toda 
operação que utiliza dado pessoal, 
automatizado ou não, incluindo a coleta, 
o armazenamento, a reprodução, a 
classificação, a transmissão, a 
distribuição, o processamento, o 
compartilhamento, a modificação e/ou 
qualquer outro ato relacionado.

Quando pode ocorrer o tratamento de 
dados?

De acordo com a LGPD, o tratamento de 
dados pessoais somente será admitido em 
uma das dez hipóteses previstas em
lei e observando seus fundamentos, como 

o respeito à privacidade e à segurança da 
informação, a autodeterminação 
informativa e a inviolabilidade da 
intimidade, da honra e da imagem.

Veja a seguir as dez hipóteses em que 
sua empresa poderá fazer tratamento 
de dados.

• Com o consentimento do titular dos 
dados;
• Para o cumprimento de uma obrigação 
legal ou regulatória;
• Pela administração pública na execução 
de políticas públicas previstas em lei, 
contratos, convênios ou similares.
• Para a realização de estudos e pesquisas 
por instituições públicas ou privadas, 
desde que garantida, sempre que possível,
a anonimização dos dados pessoais;
• Quando necessário para a execução ou 
preparação contratual;  
• Para o exercício regular de direitos em 
processo judicial, administrativo ou 
arbitral;
• Para a proteção da vida ou da 
incolumidade física do titular ou de 
terceiros; 

• Para tutela da saúde, exclusivamente em 
procedimento realizado por profissionais 
da área da saúde ou por entidades 
sanitárias 
• Quando necessário para atender aos 
interesses legítimos da empresa;
• Para a proteção do crédito.

A quem se aplica a LGPD?

A nova Lei Geral de Proteção de Dados se 
aplica a todas as empresas, de todos os 
setores e todos os portes, públicas
ou privadas, desde que realizem a coleta e 
o tratamento de dados de brasileiros no 
território nacional, com o objetivo de 
fornecer bens e serviços. Isso vale tanto 
para lojas físicas quanto virtuais, os 
chamados e-commerces. Também vale 
para as pessoas físicas que realizem a 
atividade de tratamento de dados nesses 
termos.

Mas há exceções! A lei não se aplica se o 
tratamento de dados for realizado por 
pessoa física exclusivamente para fins 
particulares e não econômicos ou para 
fins exclusivamente jornalísticos, 
artísticos, acadêmicos e necessários a 



segurança pública, defesa nacional, 
segurança do Estado ou atividades de 
investigação e repressão de crimes. As 
informações de caráter confidencial que 
não envolvem dados pessoais, como 
dados relacionados a operações 
financeiras ou de segredo industrial, 
continuam sendo protegidas e regidas por 
legislação específica, como a Lei do 
Sigilo Bancário (LC n.º 105/2001); Lei da 
Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96); 
Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 
12.527/11); Lei do Cadastro Positivo (Lei 
n.º 12.414/11); Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n.º 8.078/90) e outras.

Como as empresas devem se preparar

Com a nova legislação em vigor, as 
empresas devem adotar medidas 
específicas de segurança, transparência e 
boas práticas de conduta. Recomenda-se 
a revisão dos procedimentos internos e 
rotinas de trabalho, a avaliação do fluxo e 
da quantidade de dados pessoais tratados, 

a identificação dos canais de coleta e a 
forma de tratamento, armazenamento e 
registro dos bancos de dados.

A LGPD consolida toda a legislação 
sobre proteção de dados e privacidade, 
privilegiando os princípios 
constitucionais e proporcionando maior 
equilíbrio entre os interesses sociais e 
econômicos, liberdade e proteção – 
inserindo o Brasil em um patamar de 
igualdade com a maior parte dos países 
da América Latina e da Europa que já 
possuem legislação específica sobre o
tema, resultando na melhoria do 
ambiente de negócios e gerando mais 
investimentos.

 Apesar de gerar algumas obrigações às 
empresas, tais medidas vão garantir mais 
segurança jurídica a todos os envolvidos. 
Os empresários devem estar por dentro 
dos conceitos e dos fundamentos da 
legislação, além de disseminar esse 
conhecimento a toda a organização.

O descumprimento das 
normas trazidas pela 

nova lei pode acarretar 
sanções administrativas 

que vão desde 
advertência até

multa de 2% do 
faturamento das 

empresas, limitadas ao 
valor de R$ 50 milhões
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o ano passado, quando nosso 
departamento econômico foi Ndesafiado a definir o que seria 

2021, foi utilizada a palavra “pesado” 
para estabelecer o horizonte que nos era 
previsto. Acreditamos que a realidade não 
tenha ficado tão distante da projetada. 

Ainda que o segundo semestre deste ano 
tenha sido marcado pelo tão esperado 
controle da pandemia, que não viria sem 
vacinação em massa, o ano que se encerra 
foi impactado pela doença e suas mazelas 
e no campo econômico por desemprego 
alto, crescimento de inflação, juros, 
endividamento e retomada lenta para 
muitas atividades econômicas. 

Mas pensando no ano que vem, o que nos 
aguarda? Em linhas gerais, a queda do 
PIB em 2020 será obviamente 
compensada pelo crescimento de 2021. 
Mas ano que vem a economia andará de 
lado. Na tentativa de se controlar a 
inflação, o juro básico da economia 
cresce, derrubando o ritmo da demanda e 
por consequência da atividade 
econômica. 

É um problema velho sendo combatido 
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por um instrumento com eficácia muito 
limitada em nossa atual realidade, onde o 
avanço dos preços provém de choques e 
da fragilidade fiscal. A inflação 
continuará alta. Fora isso, teremos um 
ano de juros elevados (encarecendo o 
crédito), desemprego significativo e 
geração de menos vagas com carteira 
assinada.

E além deste cenário, teremos mais um 
ano de eleições nacionais. Ao campo 
econômico, mais um ano de promessas 
estruturadas e ações pouco planejadas. 
Como ocorre todo ano eleitoral, podemos 
esperar volatilidade nos mercados 
financeiros e nervosismo no câmbio. O 
preço do dólar não deverá ficar muito 
abaixo do que se visualiza hoje, o que 
deve prejudicar uma possível e esperada 
desaceleração dos preços.

E ao empresário, principalmente do setor 
comercial? Os preços que continuarão 
elevados impõem um desafio na compra 
de mercadorias, principalmente na 
ordenação dos prazos de pagamentos e de 
giro do estoque, bem como desacelerará 
demanda das famílias, que novamente 
deverão direcionar orçamento para 

mercadorias mais básicas e de consumo 
não adiável. 

Datas especiais poderão ser ilhas de 
bons resultados, mas a força da clientela 
estará minada pela inflação, desemprego 
e inadimplência elevados. A saída será 
eficiência do balcão para dentro, e 
profissionalismo do balcão para fora, 
inclusive no virtual, para atender, 
mostrar e vender. E o e-commerce 
continuará crescendo.

Se o ano de 2021 foi marcado pelo 
processo de reordenação das empresas 
frente a uma maior normalização da 
pandemia, que deve continuar a ser a 
boa notícia de 2022, o ano que vem será 
marcado pelo pragmatismo e pela 
tentativa de retomada gradual do ritmo 
de vendas e controle de caixa. Será um 
ano, tomara, onde os desafios serão 
“apenas” os econômicos e não mais de 
saúde e proteção. O que não diminui o 
tamanho do desafio que a força motriz 
da nossa economia, a iniciativa privada, 
deverá enfrentar e vencer, como é de 
costume e resiliência daqueles que 
empregam, pagam tributos e que 
consomem e investem neste país. 

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.  



• 24 •

Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e RegiãoSindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região

ma das principais datas do ano 
para o comércio, a Black Friday, Uque será no próximo dia 26, se 

torna ainda mais importante em 2021. As 
promoções acontecerão em um momento 
de retomada econômica, com o fim das 
restrições de horário de funcionamento e 
lotação de estabelecimentos. 

Ao mesmo tempo em que há uma 
expectativa de alta nas vendas, a data 
exigirá maior preparo dos 
empreendedores para atender às 
demandas online e offline de 
consumidores cada vez mais exigentes, 
que comparam preços e avaliações dos 
produtos. Agora também há mais 
competição no mundo virtual, com a 
presença de marcas que migraram para o 
digital durante a pandemia. Então, fique 
atento a essas dicas:

• É  proibido “maquiar” descontos: 
esse tipo de atitude só serve para manchar 
a reputação da marca. Muitos 
consumidores aguardam a data para 
aproveitar oportunidades reais e estão 
muito atentos a isso. 

• Escolha um produto “de entrada”. No 
marketing, trata-se de definir um item de 
alto valor agregado ou muito desejado e 
oferecê-lo com um excelente desconto. 

• Planejamento: o empresário não pode 
estipular descontos aleatórios. É preciso 
seguir um planejamento, com análise de 
custos, margens e artigos com maior e 
menor procura. 

• Gestão dos estoques: é importante 
fazer uma boa negociação com 
fornecedores para garantir um mix de 
produtos atrativo para o consumidor, com 
preços adequados também ao empresário.

• Atenção às vendas on-line: a Black 
Friday brasileira sempre foi muito 
concentrada na internet, por isso o site 
precisa ser todo conferido (conteúdo e 
funcionamento dos links). É fundamental 
se certificar de que o servidor suportará o 
aumento da visitação na data da 
promoção. 

• Investimento na internet: apostar nos 
links patrocinados no Google e no 
impulsionamento das publicações nas 
redes sociais, como Facebook, pode 
potencializar as ações, com um bom 
custo-benefício. 

• Cuidados no pós-venda: entregar nos 
prazos combinados e garantir as 
condições ofertadas na logística reversa 
(devolução/troca) são atitudes 
indispensáveis para não colocar todo o 
processo a perder.




