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Sindinova e Prefeitura de Nova Serrana 
realizaram treinamentos sobre os meios de 
prevenção e hábitos de higiene para conter o 
Covid-19. Mais de 300 pessoas participaram 
das reuniões.

Impactos da pandemia do novo coronavírus 
na produção de calçados podem fazer com 
que a produção do setor caia até 30% em 
2020. A estimativa é da Abicalçados.

Campanha “Um Gesto de Amor ao Próximo” 
arrecadou cerca de 10 mil itens para doação.
Ação foi realizada em 13 pontos da cidade.
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Sindinova, CDL de Nova Serrana e Sicoob 
Credinova adquirem mais de meio milhão 
em equipamentos para o Hospital São José
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Sindinova realiza Workshop sobre 
finanças

Roda de Conversa com empresários 
apresentou desafios e perspectivas do 
setor de calçados

No dia 7 de maio, o Sindinova reali-
zou o Workshop “Reorganize sua empresa 
para gerar resultados”, com o consultor 
financeiro Cássio Alves.  A apresentação 
ocorreu de forma presencial e também 
on-line, pelo Instagram.

Segundo Alves, o objetivo do seminá-
rio foi “fazer com que o empresário co-
nheça o seu negócio de forma total, em 
todos os seus aspectos e abrangências, e 
capacitá-lo para uma administração pro-
fissional, embasada em conhecimentos 
técnicos e empíricos, visando sempre a 
sustentabilidade e equilíbrio da empresa”.

Dentre os temas abordados, o espe-
cialista destacou três de grande relevância 
na gestão empresarial: custos, ponto de 
equilíbrio e fluxo de caixa e capital de giro.

O Sindinova realizou nos últimos dois 
meses várias reuniões com empresários 
do Polo Calçadista. Mais de 600 pessoas 
estiveram nos encontros e puderam dar 
seu depoimento sobre as dificuldades 
enfrentadas e quais caminhos optaram 
diante do atual cenário.

De acordo com o agente comercial do 
Sindinova, Edimar Gois, os bate-papos 
informais tiveram como intuito entender 
o quadro e estimular os gestores a pla-
nejar suas estratégias de forma assertiva. 

“Acho importante os empresários 
se abrirem e falarem sobre a situação de 

suas empresas. Quando ouvimos e tro-
camos ideias com os outros temos mais 
clareza para decidir”, afirmou Gois. 

A gestora de pessoas, Janice Amo-
rim, apresentou temas sempre volta-
dos para o  incentivo e valorização dos 
produtos.

Junior César

Fotos: Selma Assis
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Linha de crédito vai financiar folha salarial de 
pequenas e médias empresas
Os empréstimos poderão ser contratados até o dia 30 de junho de 2020

Já está disponível o Programa Emer-
gencial de Suporte a Empregos, instituído 
pela Medida Provisória (MP) 944/20, que 
abre uma linha de crédito especial de R$ 
34 bilhões para financiar até dois meses da 
folha salarial das empresas e cooperativas, 
exceto as cooperativas de crédito. 

A operação será limitada ao financia-
mento de até dois salários mínimos por 
empregado. A União bancará 85% do em-
préstimo, e os bancos interessados em par-
ticipar do programa, os outros 15%. O Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) atuará como agente finan-
ceiro da União.

O programa emergencial é voltado para 
pessoas jurídicas com receita bruta anual en-
tre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. Os emprésti-
mos poderão ser contratados até o dia 30 de 
junho de 2020, nas seguintes condições:

• taxa de juros de 3,75% ao ano;
• prazo de pagamento de 36 meses;
• carência de seis meses para início do 

pagamento, com juros capitalizados no pe-
ríodo (ou seja, durante a carência os juros 
serão incorporados ao saldo devedor); e

• operação condicionada ao compro-
misso da empresa de não demitir o traba-
lhador (tiver o salário financiado pela linha) 
sem justa causa entre a contratação do cré-

dito e 60 dias após o recebimento da última 
parcela do banco, sob pena de antecipação 
do vencimento da dívida.

Para evitar desvio no uso dos recursos, 
as empresas terão a sua folha de pagamento 
processada pelo banco emprestador. Deste 
modo, os valores financiados serão pagos 
diretamente aos empregados cadastrados.

O objetivo da MP 944, segundo o gover-
no, é dar fôlego para as empresas que tive-
ram queda de faturamento em decorrência 
da pandemia de Coronavírus. Esta é a quarta 
medida provisória que muda regras do mer-
cado de trabalho desde o início da pandemia. 
As anteriores foram as MPs 927, 928 e 936.

A consultora de linhas de crédito da 
FIEMG, Marcelle Calábria, atenta que para 
obter o empréstimo, a folha de pagamento 
da empresa tem que estar credenciada em 
um dos bancos parceiros: Itaú, Caixa Eco-
nômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco 
ou Santander. 

Marcelle estará orientando as empresas 
sobre os procedimentos a serem adotados 
para conseguir o empréstimo. As empre-
sas interessadas podem entrar em contato 
pelo telefone (37) 99912-8331 ou no e-mail: 
marcelle.soares@credifiemg.com.br

Fonte: Fiemg Regional Centro-Oeste
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O melhor em compostos termoplásticos
chegando rápido na sua empresa?

Agilidade nas entregas com rápida resposta

à demanda e suporte no pós venda.

Entre em contato.

Com a Max é possível!

Sindinova promove treinamentos sobre os cuidados 
ao Coronavírus

CARTILHAS DE PREVENÇÃO
O Sindinova elaborou duas cartilhas 

para instruir colaboradores e empregadores 
sobre as medidas de prevenção do Corona-
vírus. Os materiais produzidos contaram 
com o suporte da Secretaria Municipal de 
Saúde.

O Sindinova juntamente com a Pre-
feitura de Nova Serrana, por meio da Se-
cretaria de Saúde, realizaram nove trei-
namentos, nos meses de março e abril, 
para empresários, encarregados e gestores 
das indústrias calçadistas. Os especialistas 
abor daram sobre os meios de prevenção e 
hábitos de higiene dentro e fora das em-
presas. Cerca de 320 pessoas participaram 
das reuniões.

Os treinamentos foram divididos em 
turmas com, no máximo, 40 pessoas cada. 
O objetivo foi orientar sobre os procedi-
mentos de segurança a serem adotados 
nas fábricas e, com isso, evitar a contami-
nação e propagação do Coronavírus.

Para a secretária de Saúde, Gláucia 
Sbampato, uma das principais medidas 
para conter o vírus é o comprometimento 
e conscientização das pessoas.

“No nosso dia a dia devemos incorpo-
rar hábitos de higiene pessoal, com o cor-
po, assim como também aqueles ambientes 
de uso comum. Lembrar que o vírus, pode 
viver em algumas superfícies por quatro 
dias, daí a importância de seguirmos à risca 
e criarmos estes hábitos para a vida”, res-
salta Sbampato.

Preocupado com o cenário atual da 
pandemia, o médico Dr. Marcelo Carvalho 

enfatiza que o momento é de ponderação 
e que estratégias devem ser estabelecidas 
para organizar a volta ao trabalho.

“O treinamento visa reorganizar a 
volta das atividades laborais. Não sabe-
mos quando iremos voltar. É justamen-
te para iniciar o debate de como será o 
retorno para a segurança ocupacional e 
segurança da saúde em geral”, afirma 
Carvalho.

FOTOS: SELMA ASSIS

Palestras com especialistas prepararam fábricas para retomarem às atividades com segurança

Para ter acesso à Cartilha do Colaborador, 
acesse o QR Code ao lado:

Para ter acesso à Cartilha do Empregador, 
acesse o QR Code ao lado:
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Abicalçados atualiza números do impacto do novo 
Coronavírus no setor

A Associação Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados) vem atualizan-
do semanalmente os dados do impacto da 
pandemia do novo coronavírus no setor. O 
mais recente levantamento aponta que, do 
final de março até o último dia 12 de maio, 
o setor perdeu 30,9 mil postos de trabalho, 
11,5% da força de trabalho da atividade (270 
mil postos diretos, em dezembro de 2019). 

Os estados mais afetados foram São 
Paulo, com a perda de 10 mil postos (32% do 
total de demissões); Rio Grande do Sul, com 
7,82 mil demissões (25% do total); e Minas 
Gerais, com 5 mil postos perdidos (16% do 
total). O estados do Nordeste somam 5,46 
mil demissões (18% do total). 

O presidente-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, ressalta que não existe 
perspectiva de melhoras no quadro, espe-
cialmente enquanto o varejo físico não esti-
ver em funcionamento. 

“Defendemos o retorno gradual, e com 
a segurança, do varejo brasileiro. Infeliz-
mente, muitas fábricas estão sem novos 
pedidos, ou mesmo com cancelamentos, 
pois o lojista não está vendendo. Sem ter o 
que produzir, é impossível segurar a mão de 
obra”, lamenta o executivo, acrescentando 
que mais de 85% das vendas da indústria 
calçadista brasileira são realizadas no mer-
cado interno. 

Desde o início da pandemia, 70% das 

fábricas tiveram que demitir trabalhado-
res em algum momento. “Muitas empresas 
estão tentando segurar trabalhadores por 
meio da redução da jornada de trabalho, 
com redução salarial correspondente, per-
mitida pela MP 936. Porém, é uma medida 
paliativa neste momento”, conclui. 

Conforme o levantamento da Abicalça-
dos, em 2020 a produção de calçados deve 
registrar um tombo de até 30%, especial-
mente em função da queda das vendas no 
mercado brasileiro. O IBGE aponta que, em 
março, as vendas do setor caíram 39,6%, no 
comparativo com o mesmo mês de 2019. No 
trimestre, segundo a mesma fonte, a queda 
chegou a 12,4%, em relação a igual ínterim 

do ano passado. 

EXPORTAÇÕES
Além da situação doméstica, o setor 

também tem sido impactado pela que-
da brusca nas exportações. Em abril foram 
embarcados 4,84 milhões de pares por US$ 
30,3 milhões, quedas de 40% em volume e 
de 60,8% em faturamento na relação com 
mesmo mês do ano passado. Com o resul-
tado, no quadrimestre, as exportações so-
maram 36,87 milhões de pares e US$ 271,2 
milhões, quedas de 14,4% em volume e de 
21% em faturamento na relação com perío-
do correspondente de 2019.
Fonte: Abicalçados
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Sindinova realiza blitz para entrega de máscaras

Cerca de 10 mil unidades foram distri-
buídas para a população

O Sindinova lançou, no mês passado, 
a campanha “Um Gesto de Amor ao Próxi-
mo” com o intuito de arrecadar máscaras de 
tecido reutilizáveis para a prevenção ao Co-
ronavírus.  A ação alcançou cerca de 10 mil 
itens para doação.

A proposta teve por objetivo angariar o 
equipamento de proteção junto aos afiliados 
do Sindicato. “Convidamos todos os nossos 
associados para participar desta campanha 
de incentivo ao uso e de doação de máscaras 

laváveis para a população de Nova Serra-
na”, frisou o presidente do Sindinova, Ro-
naldo Lacerda.

Ainda de acordo com Lacerda, a finali-
dade foi incentivar as empresas do Polo Cal-
çadista a contribuir para evitar a propagação 
do vírus e ajudar a população mais carente.

“Queremos, junto com os associados, 
dar a nossa contribuição. Sabemos que a 
população está enfrentando muitas difi-
culdades e queremos que nossas empre-
sas passem à fabricação dessas máscaras 
que vão nos proteger e proteger também 

nossos familiares, quem está no comér-
cio, na indústria, nas ruas e, principal-
mente, para aquelas pessoas mais caren-
tes que não têm condições de comprar”, 
pontuou Lacerda.

BLITZ
No dia 11 de maio, funcionários do Sin-

dinova e voluntários participaram da entre-
ga de máscaras em 13 pontos da cidade. 

Confira os locais onde foram entregues 
os equipamentos:

- Credinova

- Caixa / Itaú / Fartura
- Lotérica Planalto
- Lotérica (Perto do Supermercado 

Mac) e ponto de ônibus (em frente ao Mac)
- Lotérica / Itaú e Sicoob Credibom (na 

rua do Sindinova)
- Banco do Brasil
- Lotérica (Perto Posto Calypso)
- Vila Vicentina
Aqueles que não receberam as másca-

ras no dia da ação promocional, podem re-
tirar no Sindinova, no horário de 7h às 18h, 
de segunda a sexta-feira.

Fotos: Selma Assis

Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Desconto Especial para Associados SINDINOVA

Empresarial ResidencialAutomóvel e Frota

Vida individual
e Grupo

Garantias
ContratuaisResp. Civil Geral

(31) 3396-3573
(31) 99231-5522

www.aplseg.com.br
calculo@aplseg.com.br

Apoiamos o projeto
Médicos sem fronteiras



Sim, nós usamos máscara! 726/05/2020 A 25/06/2020 – JORNAL SINDINOVA

Andrade Lacerda, o amparo vem legitimar o 
que a cidade proporciona para a população.

“Toda a ajuda foi possível porque o hos-
pital está em um bom caminho. A administra-
ção está em um caminho de crescimento, de 
cuidado. O que os empresários fizeram aqui 
foi um valor substancial, mas é pouco ainda 
pelo que Nova Serrana faz por nós e a gente 
agora tem que fazer por ela”, frisou Lacerda. 

“Este alinhamento é muito importante 
para nós e ainda é pouco para o que Nova 
Serrana representa. Esperamos sempre po-
der ajudar”, ressaltou o presidente da CDL 
Rinaldo Correa.

O presidente do Sicoob Credinova e vi-
ce-presidente do Sindinova, Pedro Gomes, 
destacou a união das instituições e a gran-
deza da cidade.

“Este é o momento da união das entida-
des constituídas juntamente com a Prefeitu-

ra para poder fazer com que Nova Serrana 
possa ter, num momento oportuno, a defesa 
deste monstruoso coronavírus. A grandeza 
de Nova Serrana é exatamente isso aqui: es-
tamos preocupados com as pessoas, preocu-
pados com o trabalhador, estamos fazendo 
com que se for preciso, ele (paciente) tenha 
um acolhimento necessário”, disse Gomes.

A apresentação oficial dos novos leitos e 
equipamentos aconteceu na sede do hospital 
e contou com a presença do prefeito Euzébio 
Lago, vice-prefeito e presidente da comis-
são interventora, Nelson Moreto, secretária 
de Saúde, Glaucia Sbampato, presidente do 
Sindinova, Ronaldo Lacerda, presidente do 
Conselho Administrativo do Sicoob Credi-
nova, Pedro Gomes, presidente da CDL, Ri-
naldo Correa, diretor técnico do HSJ, Renato 
Machado e o diretor administrativo do HSJ, 
Lucas Diniz, entre outros.

Sindinova, CDL e Sicoob Credinova adquirem mais de meio 
milhão em equipamentos para o hospital São José

O Sindinova juntamente com a CDL de 
Nova Serrana e o Sicoob Credinova doaram 
vários equipamentos para o Centro de Te-
rapia Semi Intensiva do hospital São José. 
Dentre as aquisições estão 10 respiradores 
completos, ares-condicionados, além da 
reforma no local. Somados, os recursos to-
talizaram R$   525.650,00.

Na terça-feira, 12, os membros do Con-
selho de Desenvolvimento Econômico e So-
cial de Nova Serrana estiveram no hospital 
para a entrega oficial dos instrumentos. Os 
10 leitos, agora, poderão ser utilizados em 
possíveis pacientes com insuficiência respi-
ratória causada pela Covid-19.

Os equipamentos adquiridos foram 
solicitados pela Prefeitura Municipal às 
entidades mencionadas e foram, pronta-
mente, atendidos. 

 “Em um momento de pandemia mun-

dial, o esforço conjunto proporcionou a 
inauguração de 10 novos leitos neste hospi-
tal. Tomara que eles continuem vazios, mas 
se preciso for, estarão prontos para receber 
os pacientes com Covid-19”, afirmou o pre-
feito Euzébio Lago.

As empresas Via Vip, Coliseu, Jomaco e 
Frajon também contribuíram com as doa-
ções particulares na reforma dos leitos.

EQUIPAMENTOS
Diante da pandemia do Coronavírus 

e da necessidade de aparelhar o sistema 
de saúde do município para uma eventual 
emergência, as entidades negociaram os 
aparelhos diretamente com os fabricantes. 
Os instrumentos ficarão disponíveis, por 
comodato, para uso da população e da equi-
pe médica da unidade.

Para o presidente do Sindinova, Ronaldo 

Fotos: Selma Assis

Vice-prefeito, Nelson Moreto, assina termo de comodato dos equipamentos.
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Produção de calçados de Nova Serrana recua 80%

Em contraste aos 6% de crescimento 
esperados para 2020 no começo deste ano, 
o polo de calçados de Nova Serrana, na re-
gião Centro-Oeste de Minas Gerais, vive, 
hoje, um quadro de queda de 80% da sua 
produção. Com isso, 5 mil vagas foram eli-
minadas.

Essa nova e repentina realidade, de 
acordo com o presidente do Sindicato das 
Indústrias do Calçado de Nova Serrana (Sin-
dinova), Ronaldo Lacerda, é fruto da disse-
minação do novo coronavírus (Covid-19) e 
das medidas de isolamento social.

De acordo com ele, as empresas do polo 
– atualmente são 832 – estão, desde o dia 
20 de março, com a produção bem abaixo 
da capacidade. Não se sabe qual será o re-
sultado disso no fim de 2020, diz Ronaldo 
Lacerda, mas uma coisa, para o presidente 
do Sindinova, é certa: nada de crescimento 
neste ano.

Essa visão é oriunda de diferentes fa-
tores. Primeiramente, destaca Ronaldo La-
cerda, embora muitos municípios tenham 
adotado medidas de flexibilização do dis-
tanciamento social, diversas lojas ainda 

ainda estarem com o Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) ativo, várias delas 
chegaram a demitir praticamente toda a 
equipe de produção e há riscos de fecharem 
as portas para sempre.

Além dessa situação, os pedidos com 
os fornecedores foram cancelados e os dos 
clientes estão em suspenso, esperando o re-
torno a certa normalidade.

ALTERNATIVAS 
Em meio a todo esse cenário, as em-

presas do Polo de Calçados de Nova Serrana 
estão buscando caminhos alternativos. Atu-
almente, por exemplo, cerca de dez empre-
endimentos estão investindo na produção 
de máscaras.

Além disso, muitos negócios do polo 
também têm empregado esforços no 
e-commerce, vendendo diretamente para o 
consumidor final. As comercializações ain-
da não são tão expressivas, afirma Ronal-
do Lacerda, se comparar com as feitas em 
alta escala para revenda. No entanto, há a 
expectativa de um crescimento gradativo 
nesse sentido.

estão fechadas. Na capital mineira, lembra, 
tudo ainda permanece como no fim de mar-
ço – e o estado de São Paulo é o maior com-
prador do Polo.

No entanto, nem mesmo os negócios 
que já abriram foram capazes de dar um 
pouco de fôlego à região. As pessoas, res-
salta o presidente do Sindinova, ainda têm 
medo de sair às ruas para comprar e temem, 
ainda, o desemprego. O consumo, portanto, 
ainda está bem travado.

EMPREGOS 
O resultado de tudo isso também re-

fletiu nos empregos do polo, gerando per-
da de postos de trabalho. Até o último mês 
de abril, foram 5 mil vagas fechadas. “Maio 
deverá ter mais demissões, infelizmente”, 
diz Ronaldo Lacerda.

O presidente do Sindinova destaca que 
a fabricação de calçados emprega muitas 
pessoas. Antes da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19) eram 20 mil colabora-
dores trabalhando diretamente nas fábricas 
e mais 20 mil indiretamente.

Agora, apesar de muitas empresas 

“Essa é uma ação que poderá contribuir 
com as empresas inclusive no pós-crise. 
Elas estão aprendendo mais sobre essa área 
e estão gostando”, afirma o presidente do 
Sindinova.

De acordo com ele, algumas vantagens 
já são sentidas, como a disponibilização ge-
ral de todos os modelos produzidos pelas 
fábricas e o contato direto com o consumi-
dor. Assim, afirma Ronaldo Lacerda, pode-
-se ir fazendo modificações nos produtos 
de acordo com as ponderações dos clientes.

“Também temos formado grupos de 
empresas para fazer atualizações, passar 
informações e para que elas troquem solu-
ções estratégicas entre si”, diz.

EXPECTATIVAS 
Olhando para frente, o presidente do 

Sindinova destaca que espera uma recu-
peração gradativa dos negócios da região. 
“Esperamos, até dezembro, faturar pelo 
menos 70% do que estávamos faturando 
em março”, pontua.

Fonte: Diário do Comércio
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Produção de calçados deve cair até 30% em 2020

Os impactos da pandemia do novo co-
ronavírus na produção de calçados podem 
fazer com que a produção do setor caia até 
30% em 2020. A estimativa foi apresen-
tada no dia 14 de maio, durante o evento 
Análise de Cenários, realizado pela Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Calça-
dos (Abicalçados). 

Pela primeira vez no formato on-line, 
o já tradicional encontro com economistas 
setoriais, contou com exposições do doutor 
em Economia e professor Marcos Lélis, e da 
coordenadora de Inteligência de Mercado da 
Abicalçados, Priscila Linck, e foi assistido 
por mais de 200 pessoas. 

Lélis ressaltou que os efeitos da pan-
demia estão sendo sentidos desde fevereiro, 
mas que houve um salto nos últimos dois 
meses. Segundo ele, a economia mundial 
deve cair mais de 3% em 2020, número 
que deve ser puxado pelos Estados Unidos 
(-5,9%) e pela Zona do Euro (-7,5%). 

Diante disso, a China, que iniciou a 
reabertura da economia antes dos demais 
países, deve crescer 1,2%, se aproximando 
ainda mais dos Estados Unidos na liderança 
econômica mundial.

 “Uma saída para arrefecer a crise tem 
sido a injeção de moeda. As maiores eco-
nomias mundiais têm feito isso. Até abril, 

EFEITOS DIRETOS
Um dos efeitos diretos da pandemia tem 

se dado na Indústria da Transformação bra-
sileira, que registrou um tombo de 10% em 
março, fechando o trimestre com queda acu-
mulada de 3%. O uso da capacidade instalada 
no setor, segundo Lélis, já está em 57%. 

No setor calçadista, especificamente, 
a queda foi de 29% em março, fechando o 
acumulado de -10% no trimestre, sempre 
na relação com igual período do ano pas-
sado. 

Na sequência, Priscila detalhou a situ-
ação das fábricas de calçados, que devem 
ver a produção despencar mais de 70% em 
abril, considerado o ápice da crise. No se-
mestre, a queda deve ficar entre 29,9% e 
33,5%. 

Com isso, no ano a queda deve ficar 
entre 21% e 30%, o que significaria de 191 
milhões a 265 milhões de pares a menos 
em relação ao ano passado. “Com o resul-
tado, voltaríamos aos patamares de 16 anos 
atrás”, disse. 

O fato, embalado pela crise de vendas 
no mercado doméstico, responsável por 
mais de 85% das vendas do setor, deve re-
sultar na perda de postos. 

Até abril, conforme levantamento da 
Abicalçados, foram perdidos 31 mil postos 

estima-se a injeção de mais de US$ 18 tri-
lhões no mundo”, explicou ,ressaltando que 
o Brasil tem resistido a adotar o mecanismo. 
“A economia tem mostrado que é preciso 
atuar, fazer política fiscal ativa. O próprio 
FMI tem orientado os governos a gastar 
mais neste momento de pandemia”, disse. 

Na economia brasileira, Lélis apontou 
para uma estimativa de queda de 5,3% no 
PIB. “Em 2015/2016 tivemos uma queda de 
7% e depois tivemos um crescimento mé-
dio de 1%. Ou seja, não nos recuperamos 
de uma crise e estamos caindo em outra”, 
ressaltou. 

Segundo ele, existe uma precariza-
ção da economia brasileira que se dá, es-
pecialmente, pela falta de investimentos, 
tanto público quanto privados, que regis-
tram queda de 49% desde 2014. “O Brasil 
já tinha uma estimativa de arrefecimento 
do crescimento antes mesmo do coronaví-
rus”, lembrou. 

Segundo ele, uma saída para diminuir 
os efeitos da crise seria a retomada do in-
vestimento público, que por sua vez esti-
mularia as empresas. Lélis ressaltou que, 
com o Brasil caindo a taxa prevista em 
2020, o desemprego pode atingir mais de 
20% da população, número que dificultaria, 
ainda mais, a retomada econômica.

em função das quedas na produção. Para o 
ano, a estimativa é de que o setor perca até 
57 mil postos, caso a crise mantenha o rit-
mo atual. Em dezembro do ano passado, o 
setor empregava 269 mil pessoas, número 
que pode fechar 2020 em 212 mil. 

Além da queda no consumo doméstico, 
a Abicalçados também prevê uma quedas na 
exportações de calçados. Em 2020, os em-
barques devem cair entre 27,3% e 30,6%, 
ante 2019, fechando entre 89 milhões e 80 
milhões de pares vendidos no exterior, pior 
resultado desde 1983. 

PLEITOS
A Abicalçados segue trabalhando em 

prol do setor calçadista brasileiro, reunindo 
informações junto às empresas, que servi-
rão de insumo para a realização de pleitos 
junto ao Governo Federal. O objetivo é miti-
gar os efeitos da crise do novo coronavírus 
sobre o setor. 

Entre as principais bandeiras está a fa-
cilitação do acesso ao crédito e ampliação da 
MP 936, que flexibiliza os contratos neste 
momento de pandemia como forma de ma-
nutenção dos empregos e da saúde finan-
ceira das empresas.

Fonte: Abicalçados
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Benchmarking: o que as 
empresas estão fazendo para 
enfrentar a crise Covid-19?
5 práticas corporativas adotadas durante a pandemia

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

O avanço da doença do Coronaví-
rus provocou alterações na forma como as 
empresas estão gerindo os seus negócios. 
Sabe-se que a crise ultrapassa as questões 
sanitárias, pois afeta as liberdades indivi-
duais, as relações comerciais e a economia 
do país. 

Tudo isso, por sua vez, repercute no 
ambiente corporativo instaurando a neces-
sidade de repensar os modelos de negócios. 
No Brasil, as organizações implementaram 
diversas medidas para enfrentamento da 
situação. Confira as principais práticas ado-
tadas durante a pandemia:

1) CRIAÇÃO DE COMITÊ DE CRISES
Durante a atual crise, uma das primei-

ras ações realizadas é a criação do comitê de 
crises. Esse grupo, composto por represen-

tantes do nível estratégico e por especialis-
tas, se reúne periodicamente para lidar com 
a situação de extrema incerteza e de alta 
pressão. 

É responsável por elaborar planos de 
contingência e pacotes anticrise que esta-
beleçam prioridades e permitam se posi-
cionar estrategicamente diante do enfren-
tamento dos problemas. Além disso, esse 
comitê busca acompanhar o comportamen-
to das variáveis do macroambiente e cons-
truir mapas que permitam identificar, clas-
sificar, analisar, tratar e monitorar os riscos 
e seus impactos no ecossistema corporativo.

2) FORMULAÇÃO DE PLANO 
DE CONTINGÊNCIA

Em um país marcado por constantes 
crises econômicas, politicas e sociais, ter 

um plano de contingência é fundamental 
em termos de gestão. Entretanto, de forma 
geral, a gestão corporativa no Brasil, sobre-
tudo nas pequenas e médias empresas, não 
possui o hábito de ter reservas emergenciais 
e planos contingenciais. A falta de caixa e de 
liquidez, a dificuldade de honrar compro-
missos anteriormente assumidos, a incapa-
cidade de migrar as operações físicas para 
novos modelos de negócios são exemplos 
dos problemas que foram potencializados 
durante a pandemia. 

Assim, uma das práticas desenvol-
vidas consiste na elaboração de um pla-
nejamento para cenários adversos que 
contemple, pelo menos, cinco aspectos: 
i) revisão da cadeia de suprimentos e dos 
contratos com fornecedores; ii) análise da 
política comercial e canais de vendas; iii) 
exame das medidas provisórias publicadas 
pelo governo e de sua implantação gra-
dual, considerando as condições de cada 
funcionário; iv) verificação dos contratos 
de custo fixo; e, v) construção de um novo 
plano financeiro e do aprimoramento de 
mecanismos de controles, focado em es-
tratégias de contenção de gastos e de alo-
cação eficiente dos recursos.

3) INVESTIMENTO EM CANAL ON-LINE 
MAIS ROBUSTO

As medidas de isolamento social de-
cretadas pelo governo promoveram a in-
terrupção, suspensão ou modificação nas 
operações físicas das empresas, o que levou 
os gestores a investirem em um canal on 
line mais robusto para suportar as transa-
ções de modo remoto como o e-commerce. 
O esforço de gestão aqui é no sentido de au-
mentar a retenção dos clientes, prospectar 
novos consumidores e neutralizar a queda 
da receita. 

As organizações que não possuem esse 
tipo de canal, ou que o resultado é pouco 
expressivo para o seu faturamento, precisa-
ram encontrar soluções rápidas para garan-
tir a sua sobrevivência e longevidade. Com 

isso, o gerenciamento das funções marke-
ting e vendas ganha extrema importância 
nesse cenário e deve estar interligado com a 
gestão das operações a fim de estreitar a re-
lação entre o on-line e o off-line, na busca 
por estratégias de omnichannel.

4) MAPEAMENTO DA JORNADA 
DO CONSUMIDOR

O mapeamento da jornada do consumi-
dor inclui a identificação dos seus padrões 
de comportamento e hábitos de consumo 
durante e pós a pandemia. Isso significa 
a criação e o fortalecimento de canais de 
comunicação e de estratégias de relacio-
namento que permitam assegurar que os 
clientes se sintam seguros para continuar a 
se conectar com a marca. Nessa perspectiva, 
as ações implantadas envolvem pesquisas 
de mercado (tanto qualitativas, como quan-
titativas), constante contato com os clientes 
e a utilização de ferramentas que possibili-
tem a gestão da experiência do consumidor.

5) ALINHAMENTO DO TIME
Para encontrar soluções satisfatórias 

que atendam aos novos desafios organi-
zacionais, o alinhamento da equipe de tra-
balho é condição necessária. Assim, nesse 
momento, a gestão das empresas está dedi-
cando esforços para tranquilizar seus par-
ceiros e colaboradores e garantir que todos 
estejam saudáveis e emocionalmente capa-
zes de seguir com o fluxo da vida. 

Aqui, verifica-se o investimento em 
tecnologias de informação e de comunica-
ção que facilitem a troca de experiência en-
tre os membros da empresa, o isolamento 
dos funcionários com perfil de risco, o re-
forço de ações que estejam alinhadas com o 
propósito e valores institucionais, a defini-
ção clara das entregas consistentes que de-
vem ser feitas por cada colaborador e uma 
redução no modelo de comando e controle 
aplicada à gestão de pessoas.

Fonte: Administradores.com

Colunista: Danylla Ibrahim
Administradora com MBA em Gestão de Negócios e Mestrado em Desen-
volvimento Sustentável
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Opinião

Marketing na pandemia pode reaproximar empresas dos 
consumidores

Contadores Gerenciais e sócios da Premium Inteligência Contábil 

O varejo, que cresceu abaixo da média 
no ano passado (1,8%), aguardava uma alta 
de mais de 5% para este ano, conforme es-
timativas da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
divulgadas ainda em fevereiro, durante o 
Carnaval. Poucos dias depois do evento mais 
aguardado pelos brasileiros, a pandemia da 
Covid-19, que assola as economias do mun-
do inteiro, chega também ao país e leva os 
mercados à desaceleração. Neste cenário, 
o comércio varejista, um dos setores mais 
afetados, passa a buscar alternativas para 
evitar queda nas receitas e ainda se manter 
próximo do consumidor, mesmo durante o 
período de isolamento social.

NOVO CONSUMO
Os efeitos que a pandemia deixará na 

economia daqui para frente seguem muito 
difíceis de prever, mas uma coisa é certa: 
a forma como as pessoas consomem bens 
e serviços nunca mais será a mesma. Entre 
março e abril deste ano, segundo levanta-
mento do Instituto Locomotiva, período 
que abrange o começo do isolamento so-
cial na maior parte das cidades brasileiras, 

as compras feitas por meio de aplicativos 
cresceram 30%, com alta mais significati-
va entre o público maior de 50 anos e das 
classes C, D e E que, somadas, representam 
mais da metade dos consumidores do país. 
Quase metade (49%) das pessoas declarou 
que pretende ampliar as compras online 
após o fim do isolamento social. Além disso, 
cerca de um terço (32%) pontuou que pla-
neja reduzir as idas a lojas físicas.

As empresas varejistas, sem sombra de 
dúvidas, devem adaptar a comunicação com 
seus clientes. Devem levar em consideração 
as mudanças irreversíveis no perfil de com-
portamento dos consumidores, que ten-
dem a ser mantidas mesmo depois de tudo 
isso passar. Não à toa muitas companhias 
já estão revendo suas estratégias de inves-
timento em marketing, realocando verba 
para o e-commerce. Pesquisa desenvolvi-
da pela Adaction em parceira com a Inflr já 
apontam para este caminho.

60% DE INVESTIMENTO 
EM MARKETING

Analisando a estratégia de 100 mar-
cas de todo o país, de empresas de todos 

os portes e de diversos segmentos, 60% 
do valor reservado para investimentos em 
campanhas tradicionais de marketing fo-
ram estancados este ano. Mas, deste total, 
mais da metade (53,5%) serão realocados 
em outras estratégias, como promoções 
de e-commerce (41%), divulgação de apps 
(27%) e ações institucionais que visam dar 
apoio à população durante o período de 
isolamento social.

Muitos projetos focados nas novas 
mídias estão saindo da gaveta, mesmo em 
segmentos que tradicionalmente concen-
tram suas receitas em vendas presenciais, 
como o caso de farmácias e supermercados. 
A busca é pela adequação das campanhas 
para a nova realidade.

EMPATIA E SOLIDARIEDADE
O país está num momento no qual a 

empatia, a sensibilidade e a solidariedade 
serão muito valorizadas. Presas em suas 
casas, as pessoas desejam ouvir vozes co-
nhecidas, ver pessoas amadas e buscar 
informações de alguém em quem possam 
confiar. Neste momento, investir no for-
talecimento e credibilidade da marca é im-

prescindível e o uso da inteligência artificial 
pode agregar enorme valor à empresa.

A Inteligência artificial permite enten-
der quem é de fato o consumidor e o que ele 
deseja, sem que a abordagem se torne uma 
exploração comercial insensível. Saber en-
gajá-lo aos propósitos da marca, usando os 
meios e as plataformas corretas para atra-
í-lo, e oferecer o produto sob medida por 
meio de múltiplos formatos de conteúdo 
para diferentes perfis, respeitando o mo-
mento da jornada de compra, será essencial 
para manter vínculo com o cliente durante 
o isolamento. E isso vai depender cada vez 
mais de tecnologias, com investimentos al-
tamente escaláveis no longo prazo.

Independentemente dos efeitos que a 
pandemia deixará como marcas na econo-
mia e nos negócios, a empresa que se pre-
parar para atender às novas necessidades 
do cliente e seu novo perfil de consumo, 
terá muito mais condições de enfrentar 
esta e qualquer outra crise que encontrar 
no caminho.

Fonte: E-commerce Brasil

Colunista: Thiago Cavalcante
Diretor de Novos Negócios e sócio-fundador da Adaction, além de sócio da INFLR
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0,5%
ao mês

Empréstimo com
taxas a partir de

Crédito sujeito à análise e aprovação.

Aqui tem.


