Daqui algum tempo, qual definição que você dará para 2020? Dos mais
duros sem dúvida. Da perda de familiares ao impacto financeiro. Uma
imprevisível pandemia já matou mais de um milhão de pessoas em todo o
mundo e deixou outras centenas de milhões desempregadas. Crise
econômica, guerra comercial internacional, mazelas sociais graves,
desarticulação política. O ano atípico ainda não terminou e o vírus
causador de todos os transtornos continua circulando por nós, causando
medo e muitas incertezas. E muita coisa mudou: criamos novos hábitos,
mudamos alguns valores, aprendemos novas formas de trabalho, refletimos
sobre o consumo desenfreado. O combate ao novo coronavírus deixou claro
que cada gesto individual tem um impacto enorme no bem-estar coletivo.
Lições de empatia, consumo, saúde x meio ambiente e valores. Benjamin
Franklin, um dos líderes da Revolução Americana, dizia que " a experiência
é uma escola onde são caras as lições, mas em nenhuma outra os tolos
podem aprender". E tolos também serão aqueles que imaginarem o mesmo
mundo após o fim desse pesadelo. Na vida, vimos que dependemos da
atitude de todos para uma sociedade melhor. Que precisamos de pessoas
mais conscientes e de que ainda nos falta muita educação e disciplina. Nos
negócios, vimos as compras por impulso diminuírem, empresas
reorganizando suas linhas de produção, redes de consumidores incentivando
o comércio local e a transformação digital chegando para todos, inclusive
para os pequenos. Mas, talvez a lição mais importante que podemos tirar de
tudo isso é que não podemos mais tratar a saúde humana, animal e
ambiental de maneira isolada. Não existiremos sem o nosso planeta. É hora
da humanidade abraçar a missão urgente de cuidar dele. A degradação do
meio ambiente causada pela derrubada de florestas, produção agrícola
desenfreada e comércio de animais silvestres causaram cerca de 70% das
doenças que surgiram desde os anos de 1940, segundo relatório da ONU,
inclusive o novo Coronavírus. Victor Hugo, romancista francês e ativista
pelos direitos humanos já alertava - "É triste pensar que a natureza fala e
que o gênero humano não a ouve". Será que vamos ouvir desta vez?
Boa Leitura!

Chegamos no último trimestre de 2020 e você
também deve estar com muitas dúvidas de como
será o final de ano, certo? A pandemia da Covid-19
nos fez retroceder anos de trabalho e muitos projetos
foram alterados ou adiados.
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As referências anteriores de como planejar o Natal já
não servem mais, pois tudo mudou. A aquisição de
produtos e serviços depende muito do poder de
compra do consumidor e, quase 80% das famílias
brasileiras tiveram redução de renda no primeiro
semestre deste ano.
O comércio varejista brasileiro deve registrar queda
de 7,7% em 2020 e com mais de 200 mil empresas
fechadas. São números assustadores. No Estado de
São Paulo, o varejo deve cair 3,7%, com prejuízo de
R$ 27,8 bilhões.
O auxílio emergencial foi e continua sendo fator
importante para mitigar um recuo ainda mais
profundo nas vendas, mas não suficiente para
impedir um reflexo que levará anos para
normalização.
Mas, para todos nós que chegamos até aqui,
provavelmente o pior momento já tenha passado. As
lições ficam e temos muito o que aprender com elas.
Saber que nada mais será como antes,
principalmente o perfil do nosso consumidor.
Para este final de ano, o feeling e o know how de
cada um continuam sendo importantes no momento
de fazer os estoques e contratar funcionários, mas
lembrando que as referências passadas não devem
ser levadas em consideração.
Se precisar contratar, utilize o REPIS - Regime
Especial de Piso Salarial e a jornada reduzida de
trabalho e salário propocional. São benefícios da
Convenção Coletiva de Trabalho que o Sincovat lhe
oferece. Consulte nosso departamento jurídico e
econômico. Em tempo de crise, a informação com
credibilidade é fundamental para não errarmos.
Vamos ter cautela, porém com pensamento positivo.
Os números, mesmo que
timidamente, já deram sinais
de melhora neste segundo
semestre. Depois de
sobreviver, agora a ideia é
salvar o ano. Boas vendas!

Sistema de pagamentos instantâneos pode
modernizar completamente a forma como as
transações bancárias são realizadas hoje – além de
ser um grande avanço para os meios de pagamento,
em conformidade com os arranjos e as possibilidades tecnológicas atuais.
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pandemia do Coronavírus nos trouxe várias lições. Uma delas mostrou
que os desafios são muito mais difíceis de se vencer sozinho. Para
combater a Covid-19 nas favelas, por exemplo, representantes de
entidades da sociedade civil se organizaram em todo o país para suprir
as lacunas em regiões desassistidas pelo Estado.
Além de reunir doações de alimentos e itens básicos de higiene, um dos
principais desafios das organizações foi fazer as entregas chegarem aos
beneficiários de forma segura, sem risco de contágio.
Para evitar os diversos transtornos psicológicos causados pelas mudanças
comportamentais devido ao isolamento social, muitos usaram a criatividade.
Em São Paulo, uma pesquisadora resolveu criar uma campanha de 'adoção' de
idosos por telefone. Mandar mensagens de manhã, de tarde e de noite, perguntar
se está bem, ficar disponível para conversar e dar orientações.
Um vídeo compartilhado nas redes mostra pessoas isoladas na Espanha jogando
bingo umas com as outras pela janela. Na Bahia, um jovem de 26 anos se
prontificou a comprar produtos e remédios para vizinhos idosos que precisam
ficar em casa para evitar a contaminação.
Ou seja, o isolamento foi e continua sendo importante para combater essa
pandemia, mas é preciso união para transformar a sociedade. No mundo dos
negócios não é diferente. A sua empresa não sobrevive isolada. Você precisa de
bons parceiros, uma boa equipe de funcionários, bons fornecedores e produtos
que "resolvam os problemas" de seus clientes.
E quando ao assunto é união e parceria, o Sincovat tem
mais de 50 anos de experiência. Neste período de
pandemia, reunimos as reivindicações dos empresários,
procuramos buscar soluções para amenizar o impacto
junto às autoridades de saúde e prefeituras. Participamos
de comitês para a flexibilização e reabertura gradual das
atividades com segurança.
Além disso, disponibilizamos nossos departamentos
jurídico, econômico e de comunicação para orientar e
manter o empresário bem informado das decisões
econômicas e políticas dos Governos Federal, Estadual e
Municipal.
O Sincovat te representou e continua te representando
nesse período mais difícil que já vivenciamos. Com a
gente, a sua empresa não está sozinha!
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DOC) ocorrem apenas em dias úteis; e a depender da
modalidade, a operação é concluída em até 24 horas.
Já os boletos ainda precisam de cerca de 48 horas
para compensação.
O PIX será disponibilizado pelos próprios bancos
aos seus clientes por meio dos canais que já
existentes (mobile, Internet Banking, etc.) e sem
limites de valores a serem movimentados, algo que
ainda ocorre no DOC. A participação no PIX será
obrigatória a todas as instituições financeiras e
instituições de pagamento autorizadas a funcionar
pelo BC.

Como vai funcionar

As transações pelo sistema também poderão ser feitas utilizando-se o
código QR ou links gerados pelo celular

O

Banco Central (BC) aprovou a
regulamentação do PIX, um sistema de
pagamentos instantâneos que pode
modernizar completamente a forma como as
transações bancárias são realizadas hoje – além de
ser um grande avanço para os meios de pagamento,
em conformidade com os arranjos e as
possibilidades tecnológicas atuais. O novo sistema
começou a operar no dia 5 de outubro, com previsão
de que esteja totalmente implementado até 16 de
novembro deste ano.
A proposta do novo sistema é a realização de
transferências e pagamentos em tempo real, que
devem ser completadas em cerca de dez segundos. O
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novo sistema vai funcionar 24 horas por dia, durante
o ano todo, inclusive aos fins de semana e feriados.
Isso vai beneficiar diretamente os empresários do
comércio varejista que recebem os pagamentos das
vendas em dois dias após a transação com débito –
ou em até um mês após a venda via cartão de crédito
–, pois o recebimento pelo PIX será em tempo real,
colaborando com o fluxo de caixa do negócio e com
a geração de capital de giro. Certamente, a medida
possibilitará novas estratégias de precificação
pensadas com o objetivo de atrair clientes para o
sistema.
Atualmente, as operações de transferência
tradicionalmente utilizadas pelos bancos (TED e

análise, deve haver alguma taxa pela utilização do
serviço. Ainda assim, conforme a redução de custos
para os bancos, o novo sistema deve ser menos
dispendioso para os empresários do que as
tradicionais transferências por DOC ou TED.
Esse avanço é importante para que a modalidade de
pagamento por transferência acompanhe outros
arranjos tecnológicos, como as carteiras digitais, o
código QR, o cashback, etc. Levando-se em conta
que houve uma bancarização massiva de pessoas
desde março, no início da pandemia, o PIX deve
facilitar, também, a inclusão financeira dessa
população. Isso trará uma grande possibilidade de o
varejista pensar em novas estratégias de preços para
incentivar o uso desse sistema, que lhe será mais
vantajoso.

A dinâmica das operações será vasta, abrangendo
transações realizadas entre estabelecimentos, entre
pessoas físicas, entre pessoas físicas e
estabelecimentos e entre pessoas físicas e/ou
estabelecimentos e entidades governamentais. Para
realizar um pagamento via PIX, tanto quem for
enviar o dinheiro quanto quem for receber precisam
ter uma conta (não necessariamente corrente) em um
banco, uma instituição de pagamento ou fintech.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos
(Febraban), em 2019, houve 1,28 bilhão de
transferências por TED e DOC em aplicativos e 561
milhões por meio do Internet Banking, conforme
dados da Pesquisa de Tecnologia Bancária 2020. A
possibilidade de transferências aos feriados e fins de
semana deve aumentar ainda mais a aderência ao
serviço.

O primeiro passo, a partir do dia 5 de outubro, será
acessar o aplicativo ou site do banco em que se tem
uma conta e registrar a chave PIX. Isso vinculará o
número de telefone, e-mail ou CPF/CNPJ àquela
conta.

Para aceitar o PIX no seu estabelecimento, o
comerciante deverá avaliar as condições do serviço
com o seu banco, tais como as funcionalidades
oferecidas – código QR dinâmico e PIX agendado,
por exemplo.

A chave PIX é o que permitirá a identificação do
titular da conta e de suas informações, que serão
armazenadas no Diretório de Identificadores de
Contas Transacionais (DICT), o serviço de arranjo
do PIX, uma espécie de grande banco de dados. Em
outras palavras, em vez de o pagador fornecer
diversos dados para a sua identificação na hora da
movimentação financeira, apenas essa chave bastará
para que se inicie o pagamento.
As transações pelo sistema também poderão ser
feitas utilizando-se o código QR ou links gerados
pelo celular, sem a necessidade dos dados bancários
do recebedor. Isso tudo deve mitigar o risco de
fraude em movimentações, pontua o BC.

Possibilidade de saques nos
estabelecimentos comerciais
O novo sistema permitirá que os usuários façam
saques nos estabelecimentos comerciais, de acordo
com regras a serem divulgadas ainda em agosto pelo
BC. Como há locais em que não há caixas
eletrônicos disponíveis, o PIX pode fazer com que o
comércio local se torne uma opção para os saques.
Essa medida tende a incentivar o reúso do dinheiro
no próprio varejo.

Como isso afeta o seu negócio?
Para pessoas físicas (pagadores e recebedores), as
transferências com o PIX serão gratuitas. Já para as
empresas, embora essa questão ainda esteja em
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A

nova onda do mundo digital, durante essa
pandemia, sem dúvida tem sido o TikTok,
com mais de 7 milhões de usuários em todo
o Brasil. Afinal, durante o isolamento, as pessoas
estão tendo mais tempo para criar conteúdos
divertidos e curtos, interagir com os vídeos e ainda
viraliza-los nas redes.
Toda essa movimentação tem começado a atrair a
atenção das empresas, mas o consultor Matheus
Jacob, autor de alguns livros e fundador da Conte,
especializada no treinamento de empresas e em
habilidades de comunicação e liderança, alerta que é
preciso entender como a rede social funciona antes
de explorar todos as suas vantagens nos negócios.
“No começo, as empresas achavam que o Instagram
não era para elas, mas perceberam que era um canal
importante de comunicação com os clientes, e que
toda a rede social vale para as empresas, se elas
souberem o que e como divulgar”, explica Jacob,
lembrando que hoje o Instagram se tornou um
marketplace, onde os clientes podem acessar e
comprar, e que o mesmo pode acontecer com o
TikTok, mesmo que o seu público seja
majoritariamente jovem neste momento.
Para começar, ele recomenda que as empresas criem
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os seus perfis e conteúdos nessa rede. “Você pode
estar presente na rede social mesmo que o cliente
não esteja ali porque o posicionamento de marca vai
muito além disso. O TikTok pode ajudar a ganhar
uma fatia do mercado, antes que o concorrente ocupe
esse espaço, e pode servir para fortalecer um projeto
de marca empregadora ou até criar conteúdos novos
e depois usufruir de tudo disso”, sugere.
Além dessa ideia, o consultor destaca outras três
dicas para marcar presença no TikTok:
- Não confunda informalidade com entretenimento.
Os vídeos podem – e devem – ser divertidos, ter um
caráter mais humano e menos profissional, mas não
deixe de lado os valores, os princípios e a ética da
marca.
- Ofereça conteúdos adequados para a plataforma.
Fuja da fórmula da propaganda, use a criatividade e
adapte-se aos formatos do TikTok: com vídeos
curtos e divertidos, conectados à marca.
- Cuidado para não colocar comunicadores que não
são adequados para o TikTok. Talvez o presidente da
empresa ou um dos executivos não sejam as
melhores pessoas para estar ali como representantes
da marca.
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do ano. Comprar demais pode imobilizar muito
capital, prejudicar o caixa e capital de giro da
empresa;
- Menos vagas temporárias: Com a tendência de
um Natal mais fraco, teremos menos vagas
temporárias de emprego sendo abertas. O comércio
continuará sendo local de oportunidade de trabalho
no último trimestre do ano, mas em 2020 a disputa
será muito mais acirrada;

A

pandemia da Covid-19 mudou o ano de
2020, algo nunca visto por gerações. Tudo o
que estava programado ou previsto precisou
ser reavaliado. O comércio em geral ficou meses
com as portas fechadas e muitas empresas
encerraram suas atividades, outras migraram para o
mundo virtual. As que sobreviveram, precisaram se
adaptar. As principais datas comemorativas
registraram quedas históricas nas vendas.
Aos poucos, e com diversas restrições, as atividades
foram retornando. No entanto, estamos longe
daquela normalidade, mesmo porque o novo vírus
ainda circula entre nós. Contudo, como planejar o
final do ano, período mais esperado pelo varejo? Vai
ter Natal para o comércio em 2020?
Para o economista do Sincovat e da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo - FecomercioSP, Jaime Vasconcellos,
teremos sim um Natal, porém modesto. Devido a
injeção do 13° salário e a conhecida sazonalidade de
festas e presentes, o Natal faz com que o mês de
dezembro, em média, venda mais de 25% acima que
a média dos demais meses do ano. Todavia, a
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questão é, frente a toda conjuntura vivenciada no
mundo, no Brasil e, consequentemente, em nossa
região, as expectativas para o final do ano não são
das melhores, longe disso.
"Há redução severa da massa de salários e
consequentemente do poder de compra das famílias.
O desemprego é elevado, os níveis de inadimplência
e endividamento estão altos, a confiança de
consumidores e empresários em baixa. Nem mesmo
com os auxílios emergenciais de injeção de recursos
ou para manter vínculos empregatícios ativos, ainda
que reduzidos ou suspensos, serão o bastante para
alavancar o Natal em relação ao ano passado",
explica Vascovellos.
Somente na Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte mais de 27 mil empregos
com carteira assinada foram perdidos no primeiro
semestre de 2020. "Esta realidade, adicionada ao
adiantamento do 13° salário de aposentados e
pensionistas levará a uma injeção mais fraca de
dinheiro através de consumo na economia local",
avalia Jaime.

O economista explica ainda que as famílias serão
modestas em relação aos presentes e até nas
confraternizações, até mesmo em razão do
isolamento social, já que ainda não está permitido a
reunião de muitas pessoas, pelo menos enquanto
durar a pandemia.
Com tal cenário, as principais tendências para este
Natal serão:
- Redução do consumo das famílias: O consumidor
deverá direcionar renda para produtos essenciais,
diminuindo gasto com presentes e festa;
- Aumento de procura por promoções: Com renda
apertada, a busca por liquidações e promoções se
eleva. O empresário deve se planejar para o Black
Friday e Natal, tomando muito cuidado para não
causar aglomerações. Meios digitais devem
continuar a ser o melhor caminho para isso;
- Necessidade de estoques mais baixos:
Considerando a possibilidade real de menores
vendas no Natal de 2020, o empresário precisa ter
muito cuidado ao realizar seus estoques para seu fim

- Digitalização: Sabendo do necessário isolamento
social e que houve uma significativa digitalização do
consumo, a empresa tem de se preparar para se
comunicar, demonstrar portfólio, realizar promoções
e vendas em meio digital. E-commerce não é apenas
enviar mercadoria na casa do cliente. É necessário
planejamento e profissionalização para se destacar;
- Preços mais elevados: Considerando que
passamos pontualmente por inflação mais alta, é
esperado que o empresário compre mercadorias com
valor mais salgado de seu distribuidor, e isso acaba
atingindo o consumidor. Neste sentido, cuidado na
precificação e escolha atentamente os itens a serem
colocados sob promoção. Adicionalmente, com a
taxa de câmbio elevada, produtos importados saem
da maior parte da lista de presentes.
Como um dos grandes desafios trazidos pela
pandemia é a imprevisibilidade, ainda é difícil prever
numericamente o desempenho deste final de ano. O
cenário traz desafios a consumidores e empresários.
Mas, apesar de tudo, o Natal costuma ser mágico e
continuará sendo um alento a quem se planeja bem,
principalmente para o empresário preocupado com
maior eficiência da porta para dentro do seu
estabelecimento e o consumir que avalia suas
finanças e define antes de sair de casa quais são suas
possibilidades.
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A doença causada pelo coronavírus deixou de integrar a Lista
de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), pelo Ministério
da Saúde. A mudança consta na Portaria 2.345, publicada em 2
de setembro, no Diário Oficial da União (DOU). Ela altera a
Portaria 2.309/GM/MS, que classificava a exposição ao
coronavírus SARS-CoV-2 em atividades de trabalho no grupo
“doenças relacionadas ao trabalho com respectivos agentes
e/ou fatores de risco”.
Para a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (FecomercioSP), a revogação da portaria
anterior é acertada, porque reduz a insegurança jurídica e as
dúvidas por parte das empresas sobre o tema.
Além disso, inserir o covid-19 na lista de doenças do trabalho
traria insegurança relacionada ao Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), alíquota de contribuição das empresas de até
3%, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria
especial – ou daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho. A maior exposição da empresa ao fator
acidentário traria custos adicionais impossíveis de serem
arcados neste momento.
A partir de agora, o reconhecimento da doença como
ocupacional deixa de ser automático, sendo assim, e o
empregado depende da perícia do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) para comprovar que o covid-19 foi
adquirido no ambiente de trabalho. Caso isso seja comprovado,
os trabalhadores contaminados poderão ter acesso ao benefício
previdenciário do auxílio-doença, concedido pelo órgão.
Diante disso o empregador deve ser rigoroso no atendimento
das medidas sanitárias de proteção no ambiente de trabalho
como uso de máscaras, a disponibilidade do álcool gel, tela de
proteção e distanciamento dentre outras que se façam
necessárias conforme a atividade.

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 email.
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Atualização
Para Ulysses Reis, a atualização da norma deve levar
em conta a expansão dos canais de venda por meio
de sites, aplicativos, redes sociais. “O código não
prevê essas situações de comprar nesses diversos
canais de venda. Ele não prevê quando o consumidor
está migrando de um canal de vendas para outro e
que a empresa tem que resolver problemas de
contratos e atendimentos nos diferentes canais de
venda”.
O diretor jurídico do Procon-RJ, Henrique Neves,
disse que o Decreto 7.962/2013 regulamentou
algumas situações relativas ao comércio eletrônico.
Segundo Neves, diversos artigos do código são
aplicados por equiparação ao varejo digital. Ele
também destaca que o Marco Civil da Internet e a
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais atualizam
de forma indireta o código. “A gente vai
combinando essas novas legislações para poder
utilizar no direito do consumidor”.
Quanto ao comércio eletrônico, Neves afirmou ser
importante melhorar as regras contras as fraudes.
“Consumidores e fornecedores são, muitas vezes,
vítimas de sites falsos. É uma das reclamações que a
gente tem aqui e tem dificuldade em resolver”.

O

Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078/1990), que completou 30 anos no dia
11 de setembro, é considerado uma
legislação abrangente para as relações de consumo,
mas, passadas três décadas, houve mudanças
substanciais na forma de comprar por meio do
comércio eletrônico. Segundo especialistas, uma
atualização seria bem-vinda, embora o código tenha
seu texto adaptado ou usado, de forma indireta,
outras legislações para proteger os direitos dos
consumidores.
O código é anterior ao início da popularização da
internet no Brasil. Como destaca o coordenador do
MBA de Gestão de Varejo da Fundação Getulio
Vargas (FGV), Ulysses Reis, quando a legislação foi
criada, não se tinha como prever que a mudança nos
hábitos de consumo seria tão grande.
Reis destaca como o processo de compra se
modificou nos últimos anos e que o fenômeno se
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acelerou com a pandemia de covid-19. Com as
medidas de isolamento social para evitar o contágio
pelo novo coronavírus, as lojas do comércio de rua
e dos shopping centers tiveram que ser fechadas, o
que levou muita gente a recorrer ao varejo digital.
“O consumidor antigamente ia à loja pesquisar,
tomava a decisão e comprava o produto. Esse novo
processo de compra começa na internet onde ele
obtém informações sobre produtos e serviços,
compara preços, vai às redes sociais ouvir opiniões
e reclamações. Depois, ele pode ir a uma loja física
para experimentar produtos e serviços e negociar
preços e condições com os vendedores com o que
ele viu online. O consumidor pode comprar na loja
física ou comprar online depois”, disse Reis.
“Esse comportamento, essa jornada do consumidor,
era grande entre os mais jovens antes da pandemia.
Agora, as pessoas de mais idade também adotaram
esse comportamento”, avalia o professor.

Impulso
O comércio online ganhou impulso durante a
pandemia do novo coronavírus. O e-commerce
brasileiro faturou 56,8% a mais nos oito primeiros
meses de 2020 em comparação com igual período do
ano passado, segundo pesquisa realizada pelo
Movimento Compre&Confie em parceria com a
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico
(ABComm).
De acordo com o levantamento, o aumento do
faturamento foi possível porque houve crescimento
de 65,7% no número de pedidos, de 63,4 bilhões
para 105,06 bilhões. Segundo a ABComm, desde o
início da pandemia mais de 135 mil lojas aderiram
às vendas pelo comércio eletrônico para continuar
vendendo e mantendo-se no mercado.
Estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo
e Consumo mostrou que os brasileiros aumentaram
suas compras online, passaram a usar meios digitais
de pagamentos e devem continuar com esses hábitos
de consumo no pós-pandemia. Segundo os dados,
61% dos clientes que compraram online durante a
quarentena aumentaram o volume de compras
devido ao isolamento social e 70% disseram que

pretendem continuar comprando mais pela internet
do que faziam antes da covid-19.
Para o diretor jurídico da ABComm, Guilherme
Martins, houve uma evolução tecnológica muito
grande nos últimos 30 anos que permitiu esse
modelo atual de varejo digital em termos de
segurança do processo, expansão dos meios de
pagamento, acessibilidade e aspecto logístico.
“Com a pandemia, houve um cenário disruptivo sem
volta. Até aqueles que não eram habituados a
comprar em ambiente eletrônico se viram em
alguma situação obrigados a fazê-lo. Eficiência,
preço e segurança acabaram sendo determinantes
para mudar essa mentalidade, atrelada à questão
tecnológica e ao apoio jurídico que vem por trás
disso, que é a regulamentação dos direitos do
consumidor”, afirmou Martins.
Cuidados
Com essa migração para o ambiente virtual, os
consumidores devem tomar cuidados para não terem
dor de cabeça. O diretor jurídico do Procon-RJ,
Henrique Neves, orienta sobre o que o consumidor
precisa observar na hora de comprar pela internet.
“O consumidor tem que verificar se o site é seguro.
Ele pode procurar na página o CNPJ da empresa ou
o CPF, no caso de pessoa física, e fazer uma
pesquisa no site da Receita Federal para verificar se
o cadastro está ativo. Em alguns sites, como nas
plataformas consumidor.gov.br, reclameaqui, e nos
Procons estaduais, pode fazer um busca para saber
se tem reclamações sobre não entrega de produtos,
por exemplo”, disse Neves.
Outra orientação é verificar se no site consta o
endereço físico da empresa, o número de telefone,
se tem serviço de atendimento ao consumidor
(SAC). “O consumidor tem que ficar atento a preços
muito abaixo do normal, ele deve ligar o alerta. Se
receber proposta de serviço ou produto pelo telefone
ou pelo WhatsApp, deve entrar no site da empresa,
ver se ela é confiável. O consumidor tem que
procurar conhecer aquele fornecedor no meio
eletrônico de forma a saber se é seguro ou não fazer
contrato”, afirmou o diretor.
Neves também explicou que as plataformas que
vendem produtos de outras empresas devem
responder de forma solidária, caso haja algum
problema na entrega do produto.
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Poder de compra - No primeiro semestre deste ano,
a classe ‘‘E’’ observou um acréscimo de 61,5% nos
rendimentos

Consumo online - número de vendas na
pandemia cresce 17% no primeiro semestre e
iguala acumulado pelo setor entre 2013 e 2019

Recuperação - Avanço da digitalização e da
interiorização das redes fora do eixo Rio-SP
ajudaram a puxar a melhora

Licença para trabalhar - A autorização
imediata das atividades será emitida
eletronicamente no Portal do Empreendedor

O

m levantamento da Federação do Comércio
do Estado de São Paulo apontou que o ecommerce paulista cresceu de 2,9% para 3,7
entre janeiro e junho de 2020. O dado chama
atenção pois, apenas em seis meses deste ano, o
setor conseguiu atingir a participação total que havia
acumulado entre 2013 e 2019.
No Estado de São Paulo, as vendas médias no varejo
tradicional por habitante sofreram queda de 9%,
enquanto o comércio eletrônico cresceu 17%, do
fechamento de 2019 ao fim de junho de 2020. No
comparativo de 2013, com os primeiros seis meses
de 2020, as vendas médias no varejo tradicional por
habitante também foram 9% menores, ao passo que,
no comércio eletrônico, houve elevação de 61%.
No mesmo período, houve ainda aumento de
104,6% no número de pedidos de compras online
mensais nas plataformas. Alguns setores do varejo,
como vestuário, também viram os horizontes
expandirem nessas plataformas de venda. De acordo
com dados da Pesquisa Conjuntural do Comércio
Eletrônico (PCCE), no segundo trimestre de 2020
(antes das medidas de reabertura), as vendas de bens
semiduráveis registraram crescimento de 56,8% no
comparativo com o mesmo trimestre do ano
passado. Se em 2019 o consumidor da capital
comprava, em média, R$ 57 por mês por meio da
internet ou aplicativos, este valor deve aumentar até
o fim do ano, ampliando ainda mais a importância
da ferramenta para o varejo tradicional.

U

D

D

volume expressivo de recursos liberados
para o auxílio emergencial não impediu que
quase todas as classes sociais registrassem
queda tanto na massa de rendimentos quanto na
renda média mensal familiar no primeiro semestre,
na comparação com igual período de 2019, aponta
levantamento da FecomercioSP. A exceção foi a
classe E (rendimento de até R$ 1.950), que observou
um acréscimo de 61,5% na renda familiar mensal no
período, para R$ 1.911, e de 62,7% na massa de
rendimentos. A queda na renda mensal média foi
diretamente proporcional aos ganhos das famílias,
ou seja, a classe A (rendimento acima de R$ 16.900)
observou a maior queda (-2,1% ante o primeiro
semestre de 2019), seguida pelas classes B (R$
11.600 a R$ 16.900), com queda de 1,7%, C (R$
2.640 a R$ 11.600), com -1,3%, e D (R$ 1.950 a R$
2.640), com -0,8%.
Considerando todas as classes, porém, a renda média
mensal familiar teve alta de 2,6%, ante o primeiro
semestre de 2019, para R$ 4.658, devido,
principalmente, ao acréscimo na classe E.
Para compor a renda das famílias, a FecomercioSP
considerou os rendimentos de todos os trabalhos
habitualmente recebidos por mês por pessoas de 14
anos ou mais, benefícios do INSS (aposentadorias,
pensões, auxílios etc.), programas sociais federais
(basicamente o auxílio emergencial) e rendimentos
não monetários (provenientes de aquisição sem
contrapartidas, como doações).
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epois de um período desafiador no segundo
trimestre, o setor de franquias acelerou sua
trajetória de recuperação em julho - uma
redução média de faturamento de 7,2% ante igual
período de 2019. Este foi o terceiro mês consecutivo
de recuperação, sendo que a taxa de julho é
significativamente menor do que os 48,2% em abril,
os 41% em maio e os 30,1% em junho. Os dados são
do estudo mensal realizado pela Associação
Brasileira de Franchising (ABF) em parceria com a
empresa de pesquisas AGP.
A reabertura gradual do comércio e a reativação da
atividade econômica, com o maior número de
unidades em operação, fortalecimento dos canais
digitais e a melhora na confiança por parte do
empresariado e do consumidor são alguns dos
fatores que influenciaram o resultado, segundo a
ABF. A pesquisa confirmou a aceleração de uma
tendência importante no setor: a digitalização dos
canais de venda. Notou-se uma migração das vendas
via lojas próprias e franqueadas para e-commerce
(que passou de 2,1% em 2019 para 2,9% em 2020),
app de delivery (2,1%), app próprio (0,7%) e
Whatsapp (1,7%). Vendas por canais alternativos,
como venda direta, catálogo e parceiros, passaram
de 2,7% para 4,9%. Além disso, quase 70% das
redes alegaram trabalhar com o e-commerce,
enquanto em 2019 a taxa era de 61,1%. A participação dos franqueados neste canal também subiu,
passando de 51,9% em 2019, para 91,6% em 2020.

esde 1º de setembro, as empresas
enquadradas como Microempreendedor
Individual (MEI) estão dispensadas das
licenças e dos alvarás de funcionamento
(documentos exigidos pela prefeitura e pelo
governo estadual) para abrir um negócio.
A medida foi aprovada pelo Comitê para Gestão da
Rede Nacional para Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM).
Para ser dispensado do alvará e da licença de
funcionamento o MEI deverá concordar no Portal
do Empreendedor com o Termo de Ciência e
Responsabilidade com Efeito de Dispensa de
Alvará de Licença de Funcionamento, que
determina os requisitos legais exigidos pelo Estado
e pela Prefeitura do Município, reconhecendo
aspectos sanitários, ambientais, tributários, de
segurança pública, uso e ocupação do solo,
atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos.
É necessário também autorizar a realização de
inspeção e fiscalização no local de exercício das
atividades para fins de verificação dos referidos
requisitos. Além de declarar ter ciência de que o
não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo
Estado e pela Prefeitura do Município poderão
acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e
Responsabilidade com Efeito de Dispensa de
Alvará e Licença de Funcionamento.
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J

á ouviu falar em link para pagamento online? Este
serviço é oferecido pelas principais plataformas do
segmento (PagSeguro, PayPal, PagBank, CodeMoney,
entre outras) para facilitar as transações sem que o
vendedor precise ter um e-commerce próprio ou fazer parte
de algum marketplace. O link de pagamento pode ser
compartilhado com o consumidor via redes sociais
(WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros), SMS
(mensagem de texto) e e-mail.

Na prática, você pode oferecer os seus produtos ou serviços pelas
redes sociais, com fotos, informações gerais e preços. No momento
da venda, um link é enviado para o cliente efetivar o pagamento. Ele
pode escolher como quer efetuar a compra (cartão de crédito ou débito, boleto,
transferência bancária). Essa opção pode ser interessante, principalmente, para o
Microempreendedor Individual (MEI) que quer começar a vender produtos ou serviços pela
internet, mas não tem recursos para investir em site próprio. Ou para quem quer testar os produtos
antes de dar um passo maior.
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odos os anos o varejo se prepara para seu maior
período de vendas, o Natal. Em verdade, sabese que este aumento se dá pela injeção do
décimo terceiro salário na economia. Normalmente os
bons números já são visíveis em novembro, sendo que
ultimamente há cada vez mais influência da conhecida
“Black Friday”.

T

famílias. Há elevação do desemprego, inflação
crescente de itens básicos, redução dos auxílios
emergenciais do Governo e menor impacto da
injeção de décimo terceiro na economia, dada perda
de emprego formal no ano, antecipação do
pagamento a muitos trabalhadores que já tiraram
férias e aos aposentados e pensionistas.

Para atender essa sazonalidade positiva de maior
procura dos clientes, diversos estabelecimentos
varejistas observam a necessidade de aumentar seu
quadro funcional para dar conta do atendimento, fluxo
financeiro, reposição e estoque no último trimestre do
ano. Portanto, já se espera elevação das admissões em
tal setor.

O comércio continuará sendo local de oportunidades
de emprego no fim do ano, porém em 2020, com os
impactos severos dos efeitos da pandemia da Covid19, teremos menos vagas a serem abertas. Ainda
assim, as que se abrirão deverão ficar em atividades
essenciais, como gêneros alimentícios, e o tradicional
varejo lojista (vestuário, acessórios, calçados, artigos
pessoais etc.).

Em 2019 esperava-se que o número de vagas celetistas
criadas para atender o aumento da demanda com as
comemorações de fim do ano rondasse os 2 mil postos
com carteira assinada. No entanto, o saldo de
empregos (admissões menos desligamentos) do varejo
da RMVale em outubro e novembro (principal período
de aumento do quadro funcional) atingiu cerca de 2,5
mil vagas, maior patamar desde 2014.

- O segundo motivo se dá pela própria deterioração do
mercado de trabalho. De janeiro a agosto o varejo da
região perdeu 6.185 postos de trabalho com carteira
assinada, demonstrando necessidade de adequação dos
custos empresariais frente a uma demanda mais fraca,
principalmente impactada pelos efeitos da pandemia.

Ressalta-se enfim a dificuldade de estimar em 2020 o
desempenho de um indicador já muito difícil de se
projetar. Além de reforçar que a geração de emprego
é condicionada a confiança e capacidade financeira
empresarial, temos em
nossa conjuntura atual
uma gama de contratos
de trabalho suspensos e
reduzidos, o que nos
dificulta traçar em
horizonte quantos
contratos serão
normalizados nos
próximos dois meses e
quantos serão criados
no varejo
especificamente às
comemorações do fim
do ano.

- O terceiro motivo da redução esperada das
contratações ao fim do ano se dá pela própria
conjuntura de redução da renda e poder de compra das

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.

Para 2020 a tendência é uma redução significativa da
geração de emprego formal no varejo em tais meses.
Se espera, para RM Vale, geração em torno de 1.750
vagas celetistas, queda de 30% em relação ao ano
anterior. Os motivos são três:
- O faturamento bruto corrente do comércio varejista
da região amargou queda de 6,5% no primeiro
semestre do ano. É a maior queda de receita vista para
tal período, superando até mesmo a registrada nos
primeiros seis meses de 2015 (-4,6%), em relação a
2014.
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Outro ponto importante é que estamos tratando de
emprego com carteira assinada e não do trabalho
temporário, aquele onde o trabalhador é contratado
por meio de uma agência e para atender necessidades
pontuais. Este modelo cresceu durante o período de
pandemia e deve ser bastante utilizado no fim de
2020, em detrimento de postos de trabalho celetistas.

Q

ualquer um pode vender no Mercado Livre,
no entanto, o sucesso requer
comprometimento do vendedor com a
qualidade dos produtos a excelência no atendimento
e a pontualidade, que fortalecem a sua reputação.
Isso porque o Mercado Livre dá mais visibilidade
para os anúncios dos vendedores que têm melhores
avaliações dos seus clientes e vendem mais
produtos. Para dar dicas valiosas sobre como iniciar
e vender muito neste marketplace, a FecomercioSP
realizou um webinário com o awareness (engajador
de marca) do Mercado Livre Brasil, André Santos.
Confira os principais destaques para seu negócio
decolar. Confira:

André Santos
Awareness (engajador da marca) do
Mercado Livre Brasil

Qual é a importância de ser formalizado para
vender no mercado livre?
O empreendedor formalizado tem acesso a linhas
exclusivas de crédito do Mercado Crédito, que é do
Mercado Pago ; tem condições diferenciadas dentro
do Mercado Livre e no MercadoShops, que é nossa
loja virtual; e as comissões [cobradas sobre os
produtos vendidos] são reduzidas. Então, inicie suas
vendas formalizado, primeiro como MEI, emita as
notas fiscais, contribua para o seu desenvolvimento
e para o crescimento do País; depois, cresça
mais se tornando Microempresa (ME), optante pelo
Simples Nacional, conforme aumentarem as vendas.
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Existem diferenças entre iniciar um comércio
físico e ingressar nas vendas virtuais?
Não, sempre falo que é a linguagem do
“control+C/control+V”. Todos os conceitos que
valem no físico, aplicam-se ao no digital. Depois
de estar formalizado, o empresário deve se
planejar. O básico é um modelo de negócios, um
Canvas, por exemplo, indicando seu propósito, sua
proposta de valor, segmentação de cliente, seus
principais parceiros e fornecedores e saber para
quem vai vender. Depois, tudo já está pronto
dentro do Mercado Livre. Lembrando que o on
[comércio eletrônico] e o off [comércio físico]
andam juntos.
Como potencializar as vendas no mercado livre?
Uma dica muito importante no Mercado Livre: o
anúncio perfeito. Fazer um bom título, usar uma
foto com fundo branco e um vídeo com, no
máximo, 60 segundos. E a dica de ouro: para ter
reputação, fazer dez vendas para pessoas distintas.
Como fazer isso? Preço de custo. Depois disso, já
temos um termômetro, e [a loja] já tem reputação.
O Mercado Livre tem relevância, que é o tráfego, e
você [se] ajuda fazendo um bom anúncio.
Como contornar possíveis problemas com as
vendas e atender melhor o cliente?
Humanize o atendimento. Ponha-se no lugar do
comprador. No atendimento, problemas acontecem.
O que não pode ocorrer é o problema se tornar o
foco. Então, você precisa humanizar e personalizar
o atendimento, entrar em contato com o cliente a
fim de resolver a questão. O que não dá: comprar
online e não ter nenhum contato
do vendedor.

confira a íntegra
do webinário sobre
marketplace para
MEI
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