Segundo a Bíblia, coleção de textos religiosos de valor sagrado para o
cristianismo, perseverança significa ter força e paciência para não desistir.
A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera
sem desanimar para alcançar seu objetivo. Leonardo da Vinci dizia que "se
uma pessoa é perseverante, por mais que seja dura de entendimento, se
fará inteligente e por mais que seja fraca se transformará em forte". A
caminhada em 2020 foi cheia de obstáculos, muitos tropeçaram e vários
tiveram seus sonhos interrompidos. No ano em que tivemos que lutar
contra um inimigo invisível, aliado à crise entre os poderes, salvaram os
que tiverem fé, perseverança e foco. Pensar em fé, não significa
necessariamente em religião, embora essa seja a primeira ideia que vem à
mente da maioria das pessoas. Segundo a psicologia, ter fé diz respeito a
uma organização do comportamento pessoal e social. A fé é algo que
anima afetivamente as pessoas, um comportamento que faz o indivíduo se
sentir motivado a atravessar uma situação de grande dificuldade. Abrimos
esse texto falando da perseverança; aliás Charles Chaplin citava que a
"persistência é o caminho do êxito". Mas também é preciso ter foco.
Quando este é claro e conhecido, funciona como uma força motriz para
continuar o seu percurso. Os desafios de 2020 trouxeram pressão, estresse
e tomadas de decisões contra a nossa vontade. Diversos fatores que
fizeram muitas pessoas desviarem de seus objetivos, perderem o foco. Que,
das dificuldades dessa pandemia, tenham nascidas grandes ideias,
transformações, lições a aprendizados. Que a meta para 2021 seja de
retomar os planos, ampliar a fé e ser ainda mais persistente!
Boa Leitura!
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Chegamos ao final de um ano em que o comércio
precisou se reinventar. A missão não foi fácil, mas
conseguimos. Segundo dados do IBGE, pelo terceiro
mês seguido, as vendas superaram o nível prépandemia e a tendência, de acordo com os
economistas, é continuar em alta nos próximos
meses.
Para o Natal, esperamos um crescimento de 2,5%
para nossa região, com relação ao mesmo período de
2019. Parece tímido, mas em um ano de incertezas é
um índice que deve ser bastante comemorado.
Os setores considerados essenciais, que seguiu
aberto durante a pandemia, teve que rapidamente
introduzir medidas de segurança para seus
funcionários e consumidores. Mesmo assim, a
maioria manteve suas vendas e alguns segmentos até
cresceram, como foi o caso de supermercados e
farmácias.
Já as atividades que não se enquadram entre as
essenciais precisaram inovar, criando novas
modalidades de negócio e acelerando a
transformação digital.
Na RM Vale, o e-commerce cresceu em 6 meses, o
dobro do que nos últimos seis anos. Os atendimentos
e pedidos pelo WhatsApp chegaram até os
produtores rurais, que usaram os serviços de
delivery para fazer as entregas. É só um exemplo das
mudanças que vieram para ficar. Uma mostra que o
futuro do varejo está ligado diretamente às
iniciativas que facilitam a vida do consumidor.
Ter ciência de que houve uma mudança radical nos
hábitos das pessoas e de consumo é fundamental
para planejar 2021. É certo de que as projeções estão
todas atreladas a uma possível vacina contra a
Covid-19. Mas nada mais será como antes.
As lições de 2020 ficam e com ela nossa
perseverança. A luta ainda não acabou e não irá
acabar nunca. Desafios sempre irão aparecer e
estaremos aqui, unidos,
para vencê-los. Ótimas
vendas e um Feliz Natal a
todos.

Certamente, você já ouviu falar em PIB, inflação,
taxa básica de juros, confiança do consumidor,
endividamento das famílias e outros termos que
fazem parte do noticiário econômico. Isso se deve ao
fato de que, para entender o que acontece na
economia, é necessário avaliar diversos fatores – e
isso é feito por meio de indicadores.
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Natal sempre me despertou coisas boas e tenho certeza que este ano
não será diferente. Apesar de 2020 ficar marcado para sempre como um
dos anos mais difíceis de nossas vidas, continuo apostando na magia e
no encanto que está época do ano nos proporciona.

O

Com essa pandemia, reavaliamos valores, sufocados muitas vezes pela nossa
vaidade e imediatismo. Mostramos nossa força e perseverança para superar os
desafios dia após dia em casa e no trabalho.
Na vida profissional, foram quatro meses trabalhando de home office, uma
novidade para mim e, tenho certeza, para muitas outras pessoas também. Mas,
por nenhum momento, o empresário ficou sem nosso apoio. Trabalhamos ainda
mais, trazendo informações em tempo real sobre as
decisões política, econômicas e de saúde.
Foi um ano de muito aprendizado para todos e,
infelizmente, ainda não podemos comemorar como se
tudo já tivesse passado. O vírus ainda está entre nós,
causando ameaças e medo.
Continuar respeitando os protocolos de saúde é
fundamental, mas não podemos nos curvar e deixar de
celebrar o momento mais alegre do ano. Enfeite a sua
casa, recebe seus familiares mais íntimos, com segurança,
comemore a vida!
Para você empresário, decore a sua loja, ilumine sua
vitrine, atenda bem o seu cliente e ótimas vendas. Que o
espírito de Natal carregue nossas baterias e nos inspire
para enfrentarmos 2021.
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ertamente, você já ouviu falar em PIB, inflação, taxa básica de juros, confiança do
consumidor, endividamento das famílias e outros termos que fazem parte do noticiário
econômico. Isso se deve ao fato de que, para entender o que acontece na economia, é
necessário avaliar diversos fatores – e isso é feito por meio de indicadores. Os índices, inclusive,
não servem apenas para analisar as condições econômicas, mas também para subsidiar as decisões
políticas e empresariais.
Dessa forma, em vez de agir por instinto, o empreendedor, com base em dados, pode tornar a gestão
empresarial mais assertiva e precisa, o que, seguramente, trará melhores resultados à empresa. É
importante lembrar que a economia não é uma ciência exata. Por isso, para fazer uma boa
administração, é preciso se manter bem informado. Nesse sentido, os indicadores são altamente
relevantes para compreender o cenário econômico, antecipar tendências de mercado e estar
preparado para tomar decisões.
O Sincovat, por meio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP) apresenta explicações sobre como os principais indicadores macroeconômicos afetam o seu negócio. Além disso, apresentamos também uma compilação dos índices
produzidos pela Entidade que sinalizam a propensão de compra dos consumidores, o endividamento
e a inadimplência das famílias, a intenção dos concorrentes em ampliar os negócios e os
desempenhos conjunturais do varejo, do setor de serviços e do comércio eletrônico, entre outros
aspectos relevantes da gestão empresarial.

PIB
O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todos
os bens e serviços finais produzidos em um país
no período de um ano. No Brasil, é calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

do PIB, é importante para subsidiar a decisão de
expandir os negócios. De forma sucinta, se a
economia, o emprego e a renda estão crescendo,
logo, espera-se que as empresas ampliem as
vendas.

O indicador mensura o nível de atividade
econômica. Assim, quando o PIB cresce,
normalmente também crescem a renda e a geração
de empregos da região analisada.

Embora seja um dado muitas vezes associado a
países, também é possível calcular o PIB de
Estados, cidades, regiões (como a América
Latina) e blocos econômicos (como a União
Europeia). No Estado de São Paulo, a Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade)
disponibiliza dados sobre a atividade econômica
de todos os municípios paulistas.

O contrário também é verdadeiro: uma queda do
PIB indica que os níveis de renda e de emprego
caíram.Observar a atividade econômica, por meio

INFLAÇÃO
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A inflação se trata de um aumento generalizado
dos preços. É calculada por meio de indicadores,
como o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), elaborado pelo
IBGE.

limitando-se àqueles que integram a cesta prédeterminada. Em geral, indicadores de inflação
são calculados mensalmente. No caso do IPCA,
são consideradas as variações de preços e o peso
de cada item no orçamento das famílias.

O indicador de inflação mensura a variação dos
preços dos produtos e dos serviços que compõem
uma cesta de compras. Isso significa que o índice
não leva em conta tudo o que é comercializado,

Desse modo, se o índice sobe 1%, significa que
as famílias, em média, passaram a gastar 1% a
mais para consumira mesma cesta de produtos e
serviços em relação ao período anterior.
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Em outras palavras, a inflação corrói o poder de
compra da moeda. O Banco Central (BC) é a
instituição responsável por manter a inflação em
níveis razoáveis. Isso é feito por meio do sistema de
metas, no qual a autoridade monetária anuncia à
sociedade o porcentual de inflação esperado para
cada ano. Assim, o BC atua na economia para que a
alta de preços seja a mesma ou fique muito próxima
à meta.
O IPCA é um indicador importante para avaliar os
efeitos da inflação nas vendas do varejo e do setor
de serviços, pois mede o custo de vida de famílias
com renda mensal de um a 40 salários mínimos.
Além do IPCA, é recomendável que o empreendedor
fique atento ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), também calculado pelo IBGE,
porque é o indicador usado como referência nas
negociações de reajuste salarial. Vale destacar que,
com base na listagem dos preços de produtos e
serviços apurados pelo IBGE para medir a inflação
por meio do IPCA e do INPC, a FecomercioSP
produz o Custo de Vida por Classe Social (CVCS).

O indicador mostra como a evolução recente dos
preços pode afetar a vida de consumidores e
empreendedores. Os resultados do CVCS são
obtidos ao ponderar 247 itens que compõem a cesta
de consumo das famílias da região metropolitana de
São Paulo, de acordo com a participação de cada
bem ou serviço nos orçamentos familiares de cinco
classes de renda (de A a E).
O indicador também permite observar as variações
de preços de forma segmentada, por meio do Índice
de Preços do Varejo (IPV) e do Índice de Preços de
Serviços (IPS). Partindo para um exemplo prático de
utilização do CVCS pelos empresários, imagine uma
loja de roupas que atenda consumidores das classes
D e E, ou seja, de baixa renda. Se houver um forte
aumento nos preços de alimentação e habitação, os
quais têm grande peso no orçamento destas famílias,
isso provavelmente terá efeitos negativos sobre as
vendas da loja. Como os gastos no supermercado e
com energia elétrica, por exemplo, aumentaram,
sobrou uma menor parte da renda para a compra de
roupas.

Quando o setor público precisa de dinheiro, o
governo recorre aos bancos e paga a eles os juros
definidos pela Selic por esses empréstimos. Da
mesma forma, o Estado disponibiliza recursos com
taxas próximas à Selic quando os bancos precisam
fechar o caixa no curto prazo (um ou dois dias).
Dessa forma, a Selic – que, inclusive, é a abreviação
de “Sistema Especial de Liquidação e Custódia” – é
uma taxa praticada para empréstimos de menor
risco, uma vez que o governo é considerado um bom
pagador.
Nas relações comerciais, as taxas de juros praticadas
são mais altas do que a Selic. Isso acontece porque a

12

Diante disso, o empreendedor deve se perguntar
como tomar melhores decisões que resultem em
vendas promissoras. Isso pode ser feito
acompanhando as percepções dos consumidores em
relação à economia.

conforme a sua situação financeira, as perspectivas
futuras e a sensação que ele tem das condições
econômicas do País. O ICC é desenvolvido com base
em um questionário de cinco perguntas, respondidas
mensalmente por cerca de 2,2 mil consumidores na
capital paulista. O índice varia de zero a 200 pontos,
de modo que os resultados acima de cem pontos
indicam otimismo. Por outro lado, quando o
indicador registra menos de cem pontos, é sinal de
que os consumidores estão mais pessimistas em
relação à economia.

Desde 1994, a FecomercioSP calcula, mensalmente,
o Índice de Confiança do Consumidor (ICC). O
indicador aponta o “humor” do consumidor

O ICC é composto por dois subindicadores: o Índice
das Condições Econômicas Atuais (ICEA) e o Índice
de Expectativas do Consumidor (IEC).

Embora as decisões de investimento, de contratação
de funcionários e de formação de estoques, entre
outras, sejam de responsabilidade das empresas, a
oferta de produtos e serviços se destina aos
consumidores.

INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS (ICF)
Elaborado pela FecomercioSP de modo semelhante
ao ICC, o índice de Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) é um aliado do empreendedor
que busca potencializar as vendas e gerir os
estoques.

TAXA SELIC
É comum ouvir que a Selic é a taxa básica de juros
do País. Entretanto, o que isso significa exatamente?
Na prática, é a taxa de referência do governo na
compra e na venda de títulos públicos de curto
prazo.

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR (ICC)

taxa básica é o ponto inicial da chamada “curva de
juros”, que vai atingir empreendedor e consumidores
na ponta. Assim, os juros cobrados pelas instituições
financeiras levam em conta, além do patamar da
Selic, os custos de administração da estrutura
bancária, o risco de não pagamento (inadimplência),
os impostos e a margem de lucro dos empréstimos
(também conhecidos como “spreads bancários”).
O lucro do crédito aumenta conforme cresce a
procura por recursos, seguindo os princípios da lei
da oferta e da demanda. Desse modo, quando a
procura por crédito cresce sem que haja aumento
da oferta, o preço sobe. E o preço do dinheiro é o
juro.
Portanto, reduções na taxa Selic tendem a diminuir
os juros cobrados pelas instituições financeiras na
oferta de crédito a empresas e consumidores, ainda
que cobrem taxas mais altas nessas operações.

O indicador aponta a propensão de consumo das
famílias no curto e no médio prazos. O ICF mede a
percepção dos consumidores com base em
fatores determinantes do consumo, como a renda, o
crédito,

o emprego atual e as perspectivas profissionais. Os
dados são obtidos por meio de um questionário
respondido por aproximadamente 2,2 mil
consumidores paulistanos e, variando de zero a
200 pontos, reflete otimismo em caso de resultado
superior a cem pontos.
Por se tratar de um indicador antecedente de vendas
no comércio, o ICF pode ser utilizado na elaboração
de projeção de demanda, sendo uma ferramenta
importante no planejamento empresarial.

PESQUISA DE ENDIVIDAMENTO
E INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR (PEIC)
Além da confiança e da intenção de consumo, é
importante que os empreendedores, principalmente
os que vendem a prazo, acompanhem a situação
financeira das famílias. O endividamento pode
impactar as vendas, sobretudo as de bens duráveis,
por serem realizadas, normalmente, de forma
parcelada, comprometendo a renda futura.
Nesse sentido, a FecomercioSP elabora,
mensalmente, a Pesquisa de Endividamento e

Inadimplência do Consumidor (PEIC). Resultado da
coleta de dados de 2,2 mil consumidores paulistanos,
o estudo apura o porcentual de lares endividados, o
nível de inadimplência (contas em atraso), condições
de pagamento das contas vencidas, o nível de
comprometimento da renda com dívidas, o perfil da
dívida, entre outros aspectos ligados ao endividamento familiar. Os dados são segmentados em dois
grupos de renda: até dez salários mínimos e acima
deste montante.
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PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO ELETRÔNICO (PCCE)
A participação das vendas online no varejo paulista
também é analisada pela FecomercioSP. A Pesquisa
Conjuntural do Comércio Eletrônico (PCCE),
realizada com dados fornecidos pela Ebit, apura
mensalmente o faturamento do e-commerce e
compara o seu volume de vendas com o das lojas
físicas no Estado de São Paulo.

O levantamento mensal também traz dados sobre
número de pedidos, tíquete médio e variações reais
do comércio eletrônico. A pesquisa pode ser
utilizada pelas empresas como um sinalizador de
quais segmentos são mais procurados pelos
consumidores por meio das plataformas online, bem
como para acompanhar a participação do ecommerce, em franca expansão, no total do varejo.

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO (ICEC)
Assim como faz com os consumidores, a
FecomercioSP também avalia as percepções dos
empresários em relação às condições econômicas, ao
setor de atuação e à própria empresa. Desta análise,
surge o Índice de Confiança do Empresário do
Comércio (ICEC).

fronteira dos cem pontos separa as percepções de
pessimismo e de otimismo.

O indicador aborda temas como perspectivas de
investimento, contratação de empregados e situação
dos estoques. Elaborado mensalmente, por meio de
entrevistas com 600 empreendedores do comércio
paulistano, o índice varia de zero a 200 pontos, de
modo que a

Além disso, o indicador geral pode ser
decomposto em três subíndices: Índice das
Condições Atuais do Empresário do Comércio
(ICAEC), Índice de Expectativas do Empresário
do Comércio (IEEC) e Índice de Investimento do
Empresário do Comércio (IIEC).

O ICEC realça informações sobre estoques,
investimentos, contratações e perspectivas
empresariais.

Para tornar a gestão empresarial mais eficiente, não
há outra alternativa a não ser compreender o que
ocorre na economia. Por isso, é importante que o
empreendedor acompanhe os indicadores macroeconômicos e setoriais para tomar decisões mais
precisas.
A leitura dos índices também possibilita avaliar o
desempenho do estabelecimento conforme o cenário
econômico, além de captar antecipadamente
movimentos dos consumidores e dos concorrentes.
O Sincovat, por meio de seu departamento
econômico, analisa esses índices conforme nosso
cenário regional e divulga os dados pelos seus
canais de comunicação - site, redes sociais,
assessoria de imprensa e programa de TV, exibido
pela Band Vale, no último sábado de cada mês, e
pelo canal de vídeos no YouTube.

ÍNDICE DE ESTOQUES (IE)
Gerir os estoques adequadamente é de extrema
importância para as empresas, principalmente em
um país como o Brasil, onde as taxas de juros são
elevadas e as dificuldades de obter crédito
aumentam consideravelmente em períodos de
instabilidade e de crise.
Por afetar diretamente o capital de giro, dispor de
uma quantidade apropriada de mercadorias é
fundamental para evitar prejuízos. Basta ver que, por
um lado, estoques excessivos custam caro e, por
outro, estoques baixos demais podem favorecer a
concorrência – caso o cliente não encontre o produto
no seu estabelecimento, ele pode não retornar.
De forma geral, a administração adequada do
estoque permite que o lojista faça um bom
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planejamento dos recursos financeiros.
O resultado, em termos práticos, se trata de dispor de
um volume ideal de mercadorias, no qual não se erre
pelo excesso nem pela falta de itens.
A FecomercioSP calcula, desde 2011, o Índice de
Estoques (IE) do varejo paulistano. O indicador
demonstra a percepção dos empreendedores em
relação ao nível de adequação dos produtos
disponíveis para a
venda. Com base nos resultados, o comerciante pode
comparar a sua percepção do nível de estoques da
sua loja em relação ao mercado,
ajustar as expectativas e decidir se deve adquirir
mais mercadorias.

15

I

mplementadas como forma de atenuar o
impacto da pandemia de coronavírus
sobre os negócios e de preservar
empregos, as medidas emergenciais de
suspensão do contrato de trabalho e de
reduções de jornada e salário, se utilizadas
pelas empresas, modificam ligeiramente o
cálculo do décimo terceiro salário do
empregado.
O benefício, vale lembrar, pode ser pago em
duas parcelas: a primeira, até o dia 30 de
novembro, e a segunda – que inclui os
devidos descontos referentes ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) e à
contribuição previdenciária – até 20 de
dezembro. As empresas que não efetuarem os
pagamentos até os respectivos prazos ficam
sujeitas a multas por atraso.
Suspensão de contrato de trabalho - O
cálculo do décimo terceiro salário leva em
conta cada mês de trabalho ou fração igual
ou superior a 15 dias. No caso da suspensão
de contrato de trabalho, a regra é simples: o
período em que o contrato foi paralisado
deve ser desconsiderado do cálculo.
Vamos pensar em uma situação hipotética
para ficar mais fácil de entender. Um
empregado que trabalhe o ano inteiro na
mesma empresa, deve receber como décimo
terceiro o valor integral de um salário
(levando em conta o valor do salário de
dezembro).
Contudo, caso o empregado, por exemplo,
tenha tido o contrato suspenso por dois
meses, terá trabalhado, de fato, dez meses no
ano. Assim, o valor do décimo terceiro deve
corresponder aos dez meses de trabalho,
porque o período em que o contrato foi
paralisado não deve ser incluído.

dezembro por 12 e multiplicar pelo número
de meses trabalhados – no nosso exemplo,
R$ 1.500/12 = 125; 125 x 10 = R$ 1.250.
Reduções de jornada e salário - A
legislação determina que o salário de
dezembro é o valor base do cálculo do
décimo terceiro salário. Contudo, deve-se
levar em conta que é preciso trabalhar, no
mínimo, 15 dias por mês para que o período
seja computado no benefício.
O mecanismo das reduções de jornada e
salário permite reduzir ambos,
proporcionalmente, em 25%, 50% e 70%.
Acontece que somente o empregado que
tenha tido redução de 25% consegue
completar, na soma das horas, 15 dias de
trabalho por mês.
Sendo assim, em primeiro lugar, é preciso
identificar quantos meses, de fato, atingiram
o número mínimo de dias de trabalho para
cômputo do décimo terceiro.
Em seguida, entra um ponto importante em
relação ao mês de dezembro. Caso o
trabalhador, no último mês do ano, esteja
cumprindo a jornada completa, o décimo
terceiro deve ter como base o valor integral
do salário, ainda que nem todos os meses do
ano sejam computados no cálculo do
benefício.
Entretanto, em caso de jornada reduzida em
dezembro, a FecomercioSP orienta que a
gratificação tenha como referência a média
de salários pagos ao longo de 2020, de modo
a não se limitar ao salário menor do último
mês do ano.

Imaginando que o salário deste funcionário é
de R$ 1.500, ele receberá R$ 1.250 na forma
de décimo terceiro. Para descobrir o valor da
gratificação natalina de quem teve o contrato
suspenso, basta dividir o valor do salário de
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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o avaliar recentemente a economia
brasileira, o ministro Paulo Guedes
explanou que nosso país está oficialmente
saindo da recessão. A opinião se deu após balanço
do ambiente de saúde, do ritmo da retomada de
empregos, consumo das famílias e dos
investimentos. De alguma forma, ainda que faltem
algumas semanas para o fim do ano, está mais clara
a quantificação dos impactos da Covid-19 à saúde e
à economia.
Para as empresas comerciais foram muitas
dificuldades, ainda que a recuperação já tenha dado
seus primeiros passos, mesmo que assimétrica
perante os segmentos econômicos e artificialmente
inflada pelos auxílios emergenciais. Mas a dúvida é,
e 2021? Teremos mais um ano difícil? Os resilientes
empresários terão força para aguentar os desafios de
mais um ano pesado?
Obviamente que antes de citar quais serão os
principais desafios empresariais para o ano que vem,
é necessário ponderar que todo o ambiente
socioeconômico está condicionado se teremos uma
vacina ou não, se furaremos o teto de gastos ou não,
se o ambiente político será mais estável ou não, isto
é, estamos condicionados a variáveis científicas e
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humanas que são de difícil perspectiva ou projeção.
Sem contar que cada tipo de setor ou atividade do
negócio passa por realidades e estruturações
distintas. Todavia, vamos a alguns importantes
pontos que nos parecem em alguma instância que
permeiam a média dos nossos empresários:
• Fragilização financeira: Boa parte do comércio
passou meses fechados e em geral sofreram com
significativa retração de faturamento e convivendo
com margens cada vez mais apertadas. Ao mesmo
tempo que houve a necessidade de investimentos à
adequação aos protocolos sanitários na reabertura,
houve a necessidade de redução do quadro funcional
e tomada de crédito para sobrevivência do capital de
giro. Vamos levar esta realidade para 2021. O caixa
está mais apertado e desequilibrado. A reorganização
será um desafio imenso.
• Mais dívidas e menos reservas: Acima, citamos a
fragilização financeira como um dos pesos que o
empresário tentará transpor em 2021. Destacamos
agora um pilar dessa dificuldade.
Uma das principais saídas às empresas esse ano, e
que nos será um desafio ao ano que vem, foi
contratar empréstimos junto ao sistema financeiro ou

“queimar” reservas para dar liquidez ao caixa. Isso
significa que ao nosso empresário, ou teremos mais
compromissos a serem quitados mensalmente em
2021, ou nos recuperaremos com menos reservas no
colchão, que nos dava alguma segurança.
• Clientela cautelosa: A tendência para 2021, com o
fim dos auxílios emergenciais, aumento da inflação e
do desemprego, é que teremos um retrocesso da
renda e do consumo das famílias. Isso nos trará o
desafio de atrair e realizar vendas a uma demanda
com orçamento mais apertado e menos propensa a ir
às compras sem planejamento. Nunca foi tão
relevante manter o contato com os clientes, investir
no bom atendimento e buscar ferramentas para
fidelização. A conquista será árdua, principalmente
nas lojas físicas.
• Alfabetização digital: A pandemia acelerou o
processo de digitalização de uma gama de
consumidores que não possuíam tal hábito,
fortaleceu tal tendência para muitos outros e obrigou
muitas empresas a irem para o e-commerce na
tentativa de manter algum nível de vendas. Quem já
havia se preparado para isso se deu bem. Quem se
ajustou emergencialmente conseguiu algum
resultado. Agora quem resiste a tecnologia ficou e

ficará para trás. 2021 será marcado pela
consolidação desse processo.
A empresa que quer ir ao mundo digital precisa
pensar digital. Isso requer profissionalismo,
planejamento e investimento (que não é muito caro).
E não podemos nos esquecer, a loja digital é um
braço da loja física, se complementam. Vender
online significa transformar o atendimento, integrar
estoque, investir em logística e buscar mais canais
de comunicação.
• Consumidor mais distante: Todos os empresários
sabem que o objetivo da empresa é atender a
demanda de seu cliente, isto é, solucionar seu
problema e proporcionar satisfação pela sua
aquisição. Em 2021, com a conjuntura econômica
difícil, grandes transformações tecnológicas e difícil
previsibilidade das tendências, é necessário estar
ainda mais próximo ao cliente para entender quais
são suas necessidades e o que condicionam suas
necessidades. Prever para onde vai a demanda
garante maior assertividade na venda. E não só isso,
possibilita melhor planejamento de estoque,
portfólio de mercadorias e estratégia de marketing e
atendimento. É necessário manter ativos todos os
pontos de contato entre a empresa e sua clientela.
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Poder de compra -Eletrônicos, vestuário e
materiais de construção também fazem parte da
lista de intenção de gastos

Efeitos da pandemia - Levantamento do órgão
corresponde ao período de janeiro a agosto. Maior
aumento foi no intervalo entre março e junho

Viagens - Oferta de assentos nos voos está 65%
menor do que há um ano, gerando efeitos na
cadeia, sobretudo na rede hoteleira

Liderança - setor do varejo foi o segmento que
mais cresceu, com alta de 72%, impulsionado pela
experiência digital

O

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região (TRT-15), com sede em Campinas
(SP), contabiliza pelo menos 901 processos
relacionados à Covid-19 em oito meses. O balanço
corresponde ao período de janeiro a agosto deste
ano. Deste total, 451, que equivale a 50% das ações,
já tiveram uma decisão.
De acordo com os dados do TRT-15, que é
responsável por 599 municípios do estado de São
Paulo, o mês de maior número de processos
trabalhistas que tinham como tema o novo
coronavírus foi agosto, com 235 ações.
Segundo o balanço do tribunal, o número de ações
trabalhistas teve um salto de março a junho,
passando de 27 processos para 225. O crescimento
corresponde ao período mais agudo da doença e
coincide com as medidas de isolamento social, além
dos decretos publicadas pelo governo federal com
regras de suspensão de contratos e redução de
salários. O levantamento do TRT-15 reúne processos
de diversas categorias relacionados ao novo
coronavírus. De acordo com o órgão, são ações de
funcionários demitidos ou que tiveram redução de
salário, além de pedidos de afastamento por
trabalhadores do grupo de risco, liberação do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), testagem
para a Covid-19 e fornecimento de equipamentos de
segurança. Segundo a presidente do TRT-15, Gisela
Moraes, os processos devem aumentar mesmo
depois que a pandemia passar.

O

turismo nacional ainda não decolou após o
pouso forçado em março, início da
pandemia de covid-19. No acumulado do
ano, de janeiro até agosto, o prejuízo já é de R$ 35,7
bilhões, ou seja, 33,6%, com relação a 2019.
Entre os segmentos, o grupo de hospedagem e
alimentação teve queda anual de 43,2% enquanto
que o setor de transporte aéreo registrou recuo de
68,8%. Esse último está com a oferta de assentos
nos voos 65% menor do que há um ano, segundo a
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o que
evidentemente gera efeitos na cadeia, sobretudo na
hotelaria. A taxa de ocupação da atividade hoteleira
nacional ficou em torno de 20% em agosto, de
acordo com pesquisa do Fórum dos Operadores
Hoteleiros do Brasil (FOHB), membro do Conselho
do Turismo da FecomercioSP. Há um ano, o
porcentual estava em 61%.
A Associação Brasileira das Operadoras de Turismo
(Braztoa) divulgou uma análise sobre as buscas dos
turistas para 2021. Foram 75% das operadoras que
disseram ter comercializado viagens cujos
embarques se concentram no primeiro semestre de
2021, seguidas de roteiros que se realizarão em
dezembro (60%). Em outras palavras: as pessoas
estão se programando para viajar novamente. Isso
indica um potencial a mais para os destinos
domésticos pela notícia da segunda onda de contágio
de covid-19 em vários países da Europa e pela
restrição de brasileiros em grande parte do mundo.

O

O

cenário de incertezas marcado pelo
desemprego e a falta de previsibilidade da
economia brasileira leva os consumidores a
pensarem muito bem antes de gastar. Essa sensação
é refletida na sondagem feita pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP) na qual 66% dos
entrevistados dizem não ter planos de compras assim
que a pandemia de covid-19 acabar. Apesar disso, os
outros 34% planejam fazer compras no póspandemia, e é nesse público que o pequeno empresário deve focar nesse momento.
Na sondagem, que ouviu 400 pessoas na segunda
quinzena de setembro, eletrodomésticos e
eletrônicos (37%) formam o grupo de maior
interesse dos consumidores. Em seguida, está o setor
de vestuário e calçados (33%) e materiais de
construção (21%).
Padrão de consumo na pandemia - A sondagem
também retrata o comportamento do consumidor na
pandemia. No resultado geral, cerca de sete a cada
dez entrevistados, ou 72%, disseram que mudaram o
padrão de consumo durante a pandemia. A redução
da renda foi o motivo principal (54%) para as
alterações e, mesmo àqueles que responderam que o
nível de renda permaneceu o mesmo (40%), fizeram
mudanças na rotina caseira. Os principais cortes de
gastos das famílias se concentraram nos setores de
vestuário e calçados (42%), turismo (30%) e
atividade física (27%).
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ranking da BrandZ Brasil, com as 25
Marcas mais valiosas de 2020, revelou que
o setor do varejo foi o segmento que mais
cresceu este ano, com alta de 72%, impulsionado
pela experiência digital, inovação e relacionamento
mais próximo com o consumidor.
Entre as sete primeiras marcas que aparecem no
ranking, o Magazine Luiza liderou, com US$ 5.111
bilhões em valor (+124%), sendo considerado hoje
o maior case de transformação digital e
ominichannel do País. Tudo porque a varejista
investiu em tecnologia, redes sociais e logística,
melhorou a experiência com o cliente e atraiu os
pequenos e médios vendedores, que a partir do
Magalu puderam ter maiores oportunidades de
vendas, tornando a marca uma grande concorrente
da Amazon.
A Renner aparece na segunda posição, com
crescimento de 19%, somando US$ 2.273 bilhões
em valor. No setor de supermercados os destaques
foram para o Grupo Pão de Açúcar (+187%) e o
Extra, como a rede que mais cresceu no segmento
(+219%), ambas se consolidando nos formatos
Hiper e Vizinhança (Minuto), além do Multivarejo,
que registrou avanço na receita.
Já as Lojas Americanas tiveram um aumento de
2%, somando US$ 1.282 bilhões. E o Assaí, depois
de passar por um robusto plano de expansão nas
operações com a abertura de mais 20 lojas, cresceu
192%, atingindo a marca de US$ 559 bilhões.
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pandemia de covid-19 impactou
rigorosamente as relações de consumo. As
empresas, sobretudo algumas do setor de
comércio e serviços, tiveram de suspender
temporariamente as atividades presenciais – e, ao
reabrir, enfrentam sérias restrições de funcionamento
para conter o fluxo de transmissão do coronavírus.
No caso dos consumidores, as recomendações de
ficar em casa, trabalhar em home office e evitar
aglomerações fizeram com que surgissem novos
modos de consumo. O que se avalia agora é se esses
hábitos serão transitórios ou permanentes.
E, em um período econômico adverso, entender as
preferências do consumidor se torna ainda mais
relevante para fidelizar clientes e obter resultados
satisfatórios.

Efeitos do distanciamento social
Consequência da pandemia, o distanciamento social
incitou novos comportamentos nos consumidores.
Embora mais reclusos, eles não deixaram de
consumir, recorrendo, principalmente, ao comércio
eletrônico. O uso da tecnologia também foi
intensificado nas atividades de trabalho. Exemplo
claro disso é a substituição das reuniões presenciais
por videoconferências.
Passando muito mais tempo em seu lar, o
consumidor, por um lado, compra
mais nos mercados de bairro e mantém um escritório
doméstico, enquanto, por outro, gasta menos em
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serviços – como lazer, viagens, bares, restaurantes,
dentistas e médicos – e em produtos como roupa e
combustível. Esse novo modo de vida tem efeitos
consideráveis sobre o consumo, dos quais alguns
serão transitórios e outros, definitivos. Boa parte das
mudanças decorrentes do distanciamento social
será provisória, mas certamente há padrões a serem
alterados em definitivo.

Exôdo Urbano
Como o contágio de covid-19 se alastrou,
inicialmente, pelos grandes centros urbanos, houve
uma migração momentânea de pessoas para regiões
litorâneas e interioranas. Ter uma segunda casa ou
poder alugar um imóvel em outra localidade, no
entanto, não é a realidade da maioria das famílias
brasileiras.
Além disso, mesmo entre as que têm condições
financeiras, poucas vão deixar em definitivo os
grandes centros. Isso porque, ainda que o home
office tenha sido adotado em definitivo para muitos,
esse modelo de trabalho não será permanente para
todos. Além disso, não é tão simples trocar a escola
dos filhos e abdicar dos serviços e das atividades de
lazer disponíveis nos centros urbanos.

pandemia, contudo, fez com que a experiência fosse
adotada pulando eventuais testes.
Como resultado, muitas empresas, até mesmo as que
não cogitavam contar com trabalhadores em trabalho
remoto, descobriram quais setores, funções e
empregados produzem bem a distância. Com isso,
quando a situação se normalizar, certamente uma
parcela relevante de atividades continuará sendo
realizada na modalidade remota. Os funcionários
nesses cargos irão à sede da empresa quando
necessário.

Comércio de bairro

Viagens de negócios

Uma das consequências de mais trabalhadores e
empresas aderirem ao home office é a redução do
fluxo de pessoas nos tradicionais centros comerciais
e financeiros. Com isso, é razoável pressupor que o
comércio de bairro ganhe relevância. Em vez de se
deslocarem para outras regiões com o objetivo de
fazer compras, as pessoas devem dar mais atenção às
lojas da redondeza. O comércio local também pode
se beneficiar das compras por impulso, aquelas que
não estavam previstas pelo consumidor. No horário
de almoço, a demanda deve crescer nos restaurantes
dos bairros.

Afetadas severamente pela pandemia, as viagens de
negócios devem demorar para retornar ao que, um
dia, já foram – se é que isso vai acontecer. As
experiências remotas, bastante exitosas, devem
causar uma redução sensível nos deslocamentos para
participação de reuniões presenciais, por exemplo.
Basta ver que as ferramentas digitais possibilitam
um ganho de tempo para todos os participantes.
Assim, o tempo não gasto em deslocamento
pode ser destinado à realização de outras atividades.
As reuniões, os eventos e os encontros que requerem
deslocamentos de longa distância e hospedagens
continuarão existindo. Contudo, a presença física em
todos eles se tornará mais discutível. Com isso, o
setor de turismo de negócios – incluindo
hospedagem, translado e “negócios-satélites”, como
bares, restaurantes e táxis – deve se preparar
para uma mudança considerável, tendo em vista uma
menor participação de convidados presencialmente,
pelo menos por algum tempo.

Home office
Principal alternativa encontrada pelas empresas para
manterem as suas atividades durante a pandemia, o
home office é uma mudança relevante e que veio
para ficar. Na normalidade, nenhuma empresa faria
um teste em massa colocando todos os seus
empregados em home office de uma vez. A

comerciais e de serviços fizeram com que muitos
consumidores que tinham preferência por comprar
presencialmente passassem a utilizar essas ferramentas. E esse comportamento deve continuar.
A comodidade de receber um produto ou uma
refeição em casa continuará sendo um diferencial
para o cliente. Sendo assim, nada mais natural do
que as empresas ampliarem as suas ações no
ambiente digital – ou mesmo entrarem, caso ainda
não o tenham feito, em operações de comércio
eletrônico.

Aplicativos
Não surpreende ninguém que a pandemia impulsionou as compras por aplicativos. Na verdade, a
necessidade de se precaver do contágio e as
restrições de funcionamento dos estabelecimentos
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você descobre que o avatar do contato não tem o
logotipo da loja, mas a foto de uma pessoa. A conta
também não tem uma mensagem de boas-vindas prédefinida ou respostas automáticas que expliquem
quais são as horas de atendimento. Você escreve
uma mensagem para perguntar sobre o produto que
deseja comprar e o vendedor não responde. Algumas
horas depois, você recebe esta mensagem: "Não
estou trabalhando no momento. Eu te ligo na
próxima semana". Bem provável que você mude de
loja.
Whatsapp Business: um salto de qualidade para
pequenas e médias empresas
O WhatsApp Business é um aplicativo gratuito para
pequenas e médias empresas lançado em 2018, que
permite que empresas interajam com seus clientes de
forma simples, utilizando ferramentas para organizar
e responder rapidamente às consultas que recebem.
A ferramenta possui uma série de funcionalidades e
características que facilitam e agilizam os processos
de vendas.
Por que você deveria usá-lo: Uma das grandes
vantagens do WhatsApp Business é que ele permite
criar um perfil da empresa - você pode incluir o seu
logo, a descrição do negócio, seu endereço físico e
horário de funcionamento.
Além disso, você pode incluir links para seu

A

tualmente, os usuários digitais demandam
constantemente respostas imediatas e
soluções personalizadas. Por esse motivo, a
conversa passa a ser um mecanismo fundamental
para realizar vendas e construir relacionamentos
duradouros com seus clientes.
Para colocar em prática uma estratégia de Marketing
Conversacional, a maioria das empresas opta pelo
uso do WhatsApp para se comunicar com seus
clientes.
No entanto, o principal problema é que muitos
proprietários e/ou funcionários usam, na maioria das
vezes, suas contas pessoais do WhatsApp, em vez de
uma conta oficial da empresa.
Por um lado, isso coloca a imagem da empresa em
perigo e, por outro, significa perder o potencial de
vendas oferecido por uma ferramenta como o
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WhatsApp Business.
WhatsApp pessoal: entenda os problemas
A melhor maneira de entender os problemas gerados
pelo uso de uma conta pessoal do WhatsApp para
vendas é através de um exemplo. Coloque-se no
lugar de seus clientes. Imagine que você queira
comprar um celular novo.
Você pesquisa as diferentes marcas e modelos
disponíveis, checa os comentários no Google e no
YouTube, avalia os diferentes preços e seleciona as
possíveis lojas para comprar seu produto on-line.
Quando você escolhe uma loja, a primeira coisa que
faz é visitar o site ou a página no Facebook para ver
como contatá-los para realizar sua compra. Você
descobre que no site eles têm um botão WhatsApp
instalado, o que permitirá que você converse com
um vendedor diretamente de seu telefone. Excelente!
Quando a janela de bate-papo abre no aplicativo,

endereço no Google Maps e, assim, seus clientes
podem ver no mapa onde fica sua empresa e como
chegar lá.
O WhatsApp Business também oferece a
possibilidade de criar uma conta usando um número
de telefone fixo. Com isso, você não precisa mais
usar seu número pessoal para atender seus clientes.
Além disso, também é possível manter suas contas
pessoal e comercial separadas em um único
dispositivo.
Interatividade - O aplicativo permite a criação de
mensagens de boas-vindas, horário de
funcionamento e ausência para serem enviadas
automaticamente quando seus clientes te
contatarem. Essas ferramentas são muito úteis para
que você nunca deixe uma mensagem sem resposta.
Há ainda um recurso de "respostas rápidas", assim
poderá elaborar mensagens padronizadas para
responder a consultas sobre
promoções especiais, prazos de entrega, meios de
pagamento, etc.
O WhatsApp Business também oferece a
possibilidade de organizar seus contatos com
etiquetas personalizadas para classificá-los e
encontrá-los facilmente.Você pode aproveitar esse
recurso para marcar seus clientes com base na
posição deles no funil de vendas. Por exemplo:
potencial, oportunidade, cotação, fechamento.
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E

stá chegando a melhor época do ano para as
vendas do comércio varejista. Estamos falando
do Natal. Em verdade, não é apenas sobre o dia
25/12 que referenciamos nossa constatação do melhor
momento para o varejo. São praticamente 45 dias do
ano que puxam para cima o desempenho do setor,
devido principalmente pela injeção monetária do
décimo terceiro salário e o direcionamento de renda
corrente para o consumo de presentes. Quantificando
tal realidade, na Região Metropolitana do Vale do
Paraíba, através da Pesquisa Conjuntural do Comércio
Varejista (PCCV)-FecomercioSP, registra-se
historicamente que a receita de vendas do varejo
regional nos meses de dezembro é cerca de 30% maior
que a média dos meses de janeiro a novembro.
A despeito dos severos impactos da pandemia à
economia brasileira e ao próprio comércio, o Sincovat
espera que tenhamos um Natal com acréscimo de
vendas em relação a 2019. É um acréscimo tímido de
cerca até 2,5%, mas que deve ser muito comemorado
quando olhamos para um ano tão difícil, atípico e com
altos graus de incertezas.
É esperado tal sensível crescimento pois ainda que
tenhamos um impacto menor do 13° salário, temos
injetado na economia mais que relevante quantia do
auxílio emergencial (ainda que na metade dos valores
originais) e que devem ser direcionados majoritariamente ao consumo das famílias, isto é, gastos no
comércio, principalmente à população de mais baixa
renda. Em verdade, o próprio IBGE já vem mostrando
através da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) boa
evolução das vendas do setor no Estado de São Paulo
no segundo semestre de 2020.
Com isso, destaca-se cinco pontos importantes a serem
considerados pelos nossos empresários:
- O melhor desempenho das vendas no final de ano
terá atingimento distinto perante os segmentos do
varejo. Naturalmente as atividades de bens essenciais,
como alimentação, deverá ter melhor desempenho que
o setores não essenciais, como automóveis e vestuário,
mas espera-se razoáveis níveis de vendas de eletrodomésticos, eletrônicos e artigos de uso pessoal, sem
contar constância dos bons números do segmento de
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materiais de construção.
- As vendas estarão menos concentradas
temporalmente. Os bons números começarão
aparecer no fim de novembro com a Black Friday
(que deve crescer acima de dois dígitos), passará pela
semana do Natal (melhor período) e vai até a semana
de trocas e réveillon, ao fim de mês.
- O consumidor deverá ter mais racionalidade no
processo de compras. Com renda apertada, inflação
em alta, aumento do desemprego e o horizonte de
finalização dos auxílios emergenciais, haverá cautela
no consumo. Isso impõe maior preparo e
planejamento dos empresários para o convencimento
dos clientes.
- O meio digital será mais que essencial para quem
quiser vender mais no final do ano. Como visto
desde o início do ano, a digitalização de
consumidores e empresas foi mais que acelerada pela
pandemia. É vital usar o meio digital para realizar
campanhas de marketing, apresentar o mostruário de
mercadorias, aumentar canais de atendimento e
canais de consolidação de compras.
- Estamos sob uma realidade com pandemia. O
empresário deve zelar e investir para cumprimento de
todos os protocolos de
saúde e sanitários no
seu estabelecimento. É
necessário seguir à
risca para garantir
maior segurança aos
colaboradores e
clientes e, ao mesmo
tempo, diminuir o risco
de sanções.

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.

