
Isolamento social sim, 
político não!

A Covid-19 nivelou 
as pessoas. Com o 
isolamento social, 
a Ferrari e o Fusca 
ficaram igualmente na 
garagem

O sapato de grife ou o 
chinelo de borracha 
andaram os mesmos 

passos. Essa experiência 
humanizou a humanidade. 
Evoluímos como gente e a 
consideração com o próxi-
mo será imprescindível no 
momento em que as ativi-
dades econômicas forem 
retomadas, com especial 
atenção às famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social.

O legado mais importante 
da pandemia vai além. A 
tecnologia mostrou a que 
veio. Conflitos mundiais, 
muitos deles seculares 
como o do Oriente Médio 
e da Palestina, ficaram em 
segundo plano. As guerras 
esquecidas no continente 
africano, também. E espera-
-se que a prioridade à vida 
leve para longe as tendên-
cias beligerantes.

Todavia, o processo de 
retomada econômica, não 
importa quão gradual venha 
a ser, é motivo de preocu-
pação. Uma recessão global 
é uma realidade.

Muitos países já dese-
nharam estratégias para 
reativar as respectivas 
economias. Governantes 
formam conselhos multidis-
ciplinares para discutir solu-
ções. Preparam-se individu-
almente para reagir rápido 
e sofrer menos. E também, 
individualmente, destacam 
seus cientistas para bus-
car a cura e rotulá-la com 
sua bandeira. Um orgulho 
descabido no momento em 
que o planeta exige união. 
Essa observação nos leva a 
pensar que tipo de globa-
lização teremos (se é que 
ainda teremos). 

Com a tecnologia, os capi-

tais encontraram caminhos 
digitais para continuar cir-
culando. Podem ir direto à 
fonte, sem intermediários, 
o que levará à revisão dos 
blocos comerciais. Em âm-
bito nacional, inexplicável 
individualismo tem pautado 
não apenas o enfrentamento 
da pandemia (até hoje, não 
temos um protocolo federal 
para evitar a contaminação 
de trabalhadores!), como 
também a necessária alian-
ça entre União, Estados e 
Municípios na construção 
de uma agenda comum 
para a paulatina retomada 
da economia.

Natural que, de forma lú-
cida, o foco primordial dos 
governos, em suas três es-
feras, esteja nas atividades 
com intensa absorção de 
mão de obra (agricultura, 
infraestrutura, construção). 
Até porque, temos uma 
safra cada vez maior de 
desempregados, boa parte 
dela constituída por profis-
sionais que não têm como 
trabalhar em home office, 
modelo que garantiu enor-
me quantidade de empregos 
durante o confinamento.

Se essas pessoas não 
forem rapidamente reco-
locadas no mercado de 
trabalho, o fosso social irá 
se aprofundar, agravando a 
desigualdade e condenan-
do milhões de brasileiros 
a viver abaixo da linha da 
miséria. Serão eternos de-
pendentes do assistencia-
lismo. Um assistencialismo 
que custa um dinheiro que 
o Brasil não tem.

Se o isolamento social veio 
para salvar vidas, o isola-
mento político vai torná-las 
subvidas. É hora de deixar de 
lado as picuinhas, pacificar 
egos, fazer bom uso do poder 
e trabalhar coletivamente 
pelo bem comum. O Brasil 
não merece suportar simul-
taneamente crises na saúde, 
na economia e na política. 

Ninguém merece!

(*) - É Presidente do Secovi-SP.

Basilio Jafet (*)
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D - Gestão Financeira
Para auxiliar a população nesse momento de crise e conscientizá-la 
sobre a importância do planejamento financeiro, a Associação Brasileira 
de Planejadores Financeiros (Planejar) está lançando um curso online 
gratuito de Gestão Financeira, proporcionando os primeiros passos para 
a organização das finanças para qualquer pessoa que já teve, ou não, 
contato com o tema. Oferece apostila em PDF com conteúdos divididos 
em cinco módulos sobre como se organizar financeiramente, inserindo 
o básico do planejamento no dia a dia. Com uma linguagem simples e 
didática, as pessoas poderão aprender sobre análise e estratégia, gestão 
financeira, tipos de financiamento, investimentos básico e finanças com-
portamentais. Saiba mais em: (https://planejar.colaborativa.co/landing).

E - Área de Tecnologia
A GFT, empresa global referência em tecnologias exponenciais para 
transformação digital e projetos ágeis, anuncia a abertura de 110 vagas 
para a área de tecnologia da informação. Busca profissionais para 30 
posições de especialistas e arquitetos em Amazon Web Services (AWS) 
e outros 80 para oportunidades como Tech Lead, DevOps, Desenvolve-
dores.Net, Salesforce, Tech Lead, Mobile e Analista de automação de 
testes (pleno e sênior). As vagas são para diversas funções e níveis e 
são distribuídas entre Alphaville, Sorocaba, São Paulo e Curitiba, porém 
profissionais de todo o país podem participar da seleção. Currículos 
devem ser enviados para o time de Talent Aquisition (TA.Team.Brazil@
gft.com) com o título "Carreira GFT Brasil". Mais informações: (http://
www.gft.com/br/pt/index/empresa/carreiras/ofertas-de-emprego/). 

F - Drive Thru no Shopping
A segunda data mais importante para o comércio, o Dia das Mães, este 
ano chega com compras entregues via drive-thru no Shopping ABC, em 
Santo André. Os consumidores poderão fazer seus pedidos diretamente 
nas lojas participantes, via WhatsApp, e retirá-las de 4 a 9 de maio, das 
11h às 18h, na Doca 1 do empreendimento. Ao todo, serão mais de 50 lojas 
participantes, que estarão oferecendo várias opções de presentes para a 
data. O pagamento é feito na hora, com a comodidade de ter, inclusive, 
máquina de cartões levada na janela do carro. Consulte regulamento e 
lojas participantes no site: (www.shoppingabc.com.br).

A - Ajude um Buteco
Para ajudar seus parceiros em um momento desafiador, a cervejaria 
Bohemia criou a plataforma “Ajude um Buteco” para auxiliar os 
bares e botecos a reabrirem as suas portas após a quarentena. A 
estimativa é beneficiar cerca de 15 mil bares do País. A platafor-
ma (www.ajudeumbuteco.com.br) conta com a participação dos 
consumidores, que podem colaborar com a compra de vouchers 
de consumo ou também doações em dinheiro. O consumidor que 
optar pelo voucher, pode efetuar a compra entre as opções de R$ 
25, R$ 50 ou R$100 em um dos bares participantes e utilizar logo 
após o isolamento social. A cada compra, Bohemia custeará 20% 
do valor dos vouchers.  

B - Máscaras de Tecido 
Item obrigatório para prevenção à Covid-19, máscaras de tecido 
também geram oportunidade de renda para artesãos e costurei-
ros. Além do compromisso educacional em cursos de Costureiro e 
Modelagem, que está possibilitando remuneração para alunos e ex-
-alunos, o Senac RJ lançou o E-Book 'Passo a passo para fazer sua 
máscara de tecido'. O material gratuito oferece dois tutoriais: um 
mais simples para confecção caseira e outro técnico, com uso de 
máquina de costura. Também são disponibilizados moldes em três 
tamanhos: adulto, infantil e bebê. O conteúdo pode ser acessado pelo 
link (www.rj.senac.br/noticias/institucional/aprenda-o-passo-a-passo-
-para-fazer-sua-mascara-protetora-de-tecido/). 

C - Grave o seu Amor
A Damyller criou uma ação para para aproximar mães e filhos. Na com-
pra de uma peça jeans em seu e-commerce, além de 20% de desconto, 
os clientes poderão homenagear quem exerce o papel de mãe em suas 
vidas com gravações feitas a laser nas peças. O jeans é extremamente 
democrático, assim como as mensagens possíveis de serem eternizadas 
nas peças. Existem opções de frases para pais que exercem função de 
mãe, de netos para avós e muitas outras combinações para homenagear 
quem se ama. Confira as imagens em anexo das variações de Grave 
seu Amor em: (www.damyller.com.br).

G - Melhor Reputação
Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do 
Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil, foi apontada 
pela consultoria espanhola Merco, pelo terceiro ano seguido, como a líder 
de negócio com melhor reputação no Brasil. Merco é o monitor corpora-
tivo de referência na América Latina e Espanha, onde vem avaliando a 
reputação das empresas desde 2000. A metodologia da pesquisa inclui 
cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos/fontes de informa-
ção. Na segunda colocação do ranking deste ano está Fábio Coelho, do 
Google, seguido por Roberto Setubal, do Itaú Unibanco, Abílio Diniz, 
da Península Participações, e Arthur Grynbaum, do Grupo Boticário.

H - Saúde Financeira  
A Serasa Experian lançou um curso online e gratuito para contribuir com 
a saúde financeira e empoderar economicamente a população brasileira 
em tempos de incertezas econômicas. O conteúdo apresenta fundamentos 
básicos de educação financeira, essenciais para ajudar aqueles que preci-
sam organizar as finanças da família e até do próprio micro negócio, que 
pode ter sido criado neste momento para gerar renda extra e vai precisar 
de disciplina financeira pessoal para se manter. Entre os aprendizados, 
o curso indica a melhor forma de elaborar o orçamento doméstico e o 
planejamento e construção de fundo de emergência. Para participar, basta 
acessar o link: (www.serasaexperian.com.br/curso-financeiro).

I - Vender pela internet
Para os empreendedores de micros e pequenas empresas é fundamental ter 
um sistema ERP, que permite uma gestão mais eficiente, como por exemplo 
o Bling (https://www.bling.com.br/), uma ferramenta de gestão empresarial 
em nuvem que tem integração com lojas virtuais e marketplaces e além disso 
oferece diversos serviços que possibilitam ao empreendedor ter controle total 
sobre as vendas, finanças, estoque, produtos, clientes, pedidos, comissões 
de vendedores, em uma única plataforma. Além disso, é integrado com os 
Correios e com as maiores plataformas de e-commerce e marketplace do 
país como Mercado Livre, Amazon, B2W, Magalu, Carrefour.

J - TI Desenvolvedores
BRQ Digital Solution, uma das maiores empresas de tecnologia do país, que 
se dedica a promover a digitalização de bancos, seguradoras, companhias 
de telecomunicação e outras, possui em média 400 vagas espalhadas pelo 
Brasil e com salário máximo de R$ 12.000, além dos benefícios. Entre os 
cargos estão Desenvolvedor Java, Desenvolvedor. Net, Desenvolvedor 
Mobile IOS e Desenvolvedor Mobile Android e Tech Lead Mobile. Busca 
recrutar os que estão em busca de um novo horizonte profissional, com 
zero base técnica e 100% de força de vontade e comprometimento. As 
vagas estão disponíveis no link (http://www.brq.com/carreiras/). 

Durante o primeiro mês de isolamento 
social devido à pandemia da Covid-19, as 
compras feitas por meio de aplicativos 
cresceram 30%, no Brasil, de acordo com 
levantamento do Instituto Locomotiva, di-
vulgado ontem (29). A alta foi significativa 
em dois grupos populacionais: o de pessoas 
com mais de 50 anos de idade e o das clas-
ses C, D e E, que, somadas, representam 
mais da metade dos consumidores do país.

Quase metade (49%) das pessoas abor-
dadas pelo instituto declarou que pretende 
ampliar as compras por aplicativos, após o 
fim do isolamento social. Além disso, cerca 
de um terço (32%) pontuou que planeja 
reduzir as idas a lojas físicas. A pesqui-
sa mostra que a mudança de padrão no 
consumo também se refere aos produtos 
colocados nos carrinhos. 

Enquanto 39% dos entrevistados dis-
seram estar comprando mais alimentos, 
53% afirmaram ter diminuído a aquisição 
de itens de lojas de departamento. Segun-
do o presidente do Instituto Locomotiva, 
Renato Meirelles, a expansão do mercado 

O Índice de Confian-
ça do Empresário 
do Comércio (Icec), 

apurado pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), caiu 5,3% neste 
mês, em comparação com 
março. Esta foi a segunda 
retração mensal consecutiva 
do índice e a maior queda 
percentual desde abril de 
2015 (-6,4%). Com 120,7 
pontos, porém, o indicador 
permaneceu no patamar de 
satisfação (acima dos 100 
pontos). A coleta dos dados 
ocorreu entre 20 de março 
e 5 de abril.

O indicador referente às ex-
pectativas dos comerciantes 
foi o que registrou as redu-
ções mais expressivas: -6,3% 
em relação a março e -7,5% 
em relação a abril de 2019. 
Sobre as expectativas para a 
economia, mais que dobrou 
o total de empresários que 
esperam piora econômica: 

Diante das incertezas, os cenários para a atividade 
econômica estão obscuros.
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Previsão de prejuízo 
de R$ 3,7 bilhões ao 
comércio paulista no 
Dia das Mães

O Dia das Mães aconte-
ce, neste ano, em meio à 
quarentena decorrente da 
pandemia da Covid-19, com 
grande parte dos estabeleci-
mentos comerciais de portas 
fechadas. A segunda melhor 
data para o comércio, atrás 
apenas do Natal, costumava 
promover alavancagem das 
vendas no mês de maio. No 
entanto, durante com o atual 
cenário, a FecomercioSP 
prevê queda de 31% nas 
vendas da temporada. 

Só na semana do Dia das 
Mães, deve haver prejuízo de 
R$ 3,7 bilhões. Para o mês, 
a baixa tende a atingir R$ 
19,3 bilhões, menor patamar 
já observado. Para calcular 
o recuo de vendas na data 
comemorativa, a Federação 
contabilizou o desempenho 
de cinco segmentos que, 
habitualmente, registram 
altas nesse período: lojas de 
móveis e decoração (-92%); 
eletrodomésticos, eletrôni-
cos e lojas de departamento 
(-82%); lojas de vestuário e 
calçados (-72%); supermer-
cados (-14%); farmácias e 
perfumarias (-3%) - (AI/
FecomercioSP).

A Colômbia se tornou oficialmente 
o 37º país-membro da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), informou o 
governo de Bogotá ontem (29). A 
entrada oficial, ainda conforme a nota, 

foi possível graças ao "depósito oficial" 
do "instrumento de adesão" junto ao 
governo da França, o último passo do 
processo depois da revisão interna da 
Corte Constitucional e da aprovação 
do Congresso. O secretário-geral do 

órgão, Ángel Gurría, afirmou que essa 
foi uma "conquista excepcional' do 
povo colombiano e que todos devem 
"ficar orgulhosos" pelo feito. Com isso, 
a Colômbia une-se ao México e ao Chile 
como as três nações da América Lati-

na a participarem da OCDE. O Brasil 
também deseja entrar na entidade, 
tendo feito o pedido formal em 2017, 
e o governo de Jair Bolsonaro tem 
trabalhado para que o país consiga a 
autorização (ANSA).

Confiança dos empresários do 
comércio tem segunda queda seguida
A crise provocada pela pandemia afetou fortemente o otimismo dos empresários do comércio em abril

como o e-commerce”, obser-
va Tadros, ressaltando que, 
“diante das incertezas asso-
ciadas à evolução do vírus e 
à eficiência das medidas de 
combate, os cenários para a 
atividade econômica estão 
obscuros”.

Em relação às intenções 
de investimento (103,3 pon-
tos), a queda foi de 3,2%, 
no comparativo com março 
último. O item chegou a seu 
menor nível desde agosto de 
2019. A economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Izis Ferreira, chama a aten-
ção para a situação atual 
dos estoques, que, para a 
maior parte dos empresários, 
encontra-se ainda em nível 
adequado (61,2%). “O indi-
cador dos estoques alcançou 
92,4 pontos, com uma ligeira 
queda de 0,2% em relação a 
março, mas um aumento de 
4,2% em comparação com 
abril de 2019”, destaca a 
economista (Gecom/CNC).

15,3%, ante 6,9% no mês 
anterior e 5,7% em abril de 
2019 – a proporção é a mais 
elevada desde novembro de 
2018. O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, lembra 
que este item passou a cair 
de forma mais acirrada ainda 
na passagem de fevereiro 
para março.

“O canal das expectativas 

no curto prazo foi o primeiro 
através do qual os varejistas 
começaram a sentir os im-
pactos da crise. O fechamen-
to dos estabelecimentos em 
vários estados e cidades tem 
imposto redução drástica no 
faturamento das lojas, em 
especial dos negócios de 
menor porte e sem presença 
nos canais digitais de venda, 

Compras por aplicativos têm alta 
de 30% durante pandemia

online já era prevista para antes mesmo da 
pandemia. Ele avalia, contudo, que esse 
movimento demoraria mais para acon-
tecer, não fosse o contexto da Covid-19. 

Por isso, avalia que as circunstâncias 
atuais acabaram se tornando propulsoras 
do fortalecimento dos aplicativos. A pes-
quisa foi feita ouvindo 1.131 consumidores 
com idade igual ou superior a 16 anos. O 
questionário foi aplicado em 72 cidades 
de todos os estados brasileiros, nos dias 
14 e 15 de abril (ABr).

Colômbia na OCDE como 37º país-membro
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10% dos 
entrevistados não 
faziam pedidos 
de delivery de 
comida, mas 

passaram a fazer 
com a pandemia.


