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PRESIDENTE

Dorival Luiz Balbino de Souza
PRESIDENTE DA ACIRP

Não fosse a inversão cronológica dos fatos, poderíamos até dizer 
que o chanceler Otto Von Bismark, estadista que unificou a Alemanha 
em 1871, teria se inspirado na crise atual ao afirmar que “política é a 
arte do possível”.

Ao longo dos últimos meses, vimos que o possível e o impossível 
variam muito, principalmente quando se trata de política. Nas esferas 
municipal e estadual, a retomada gradual e responsável da atividade 
econômica só passou a ser viável depois de muita pressão da socieda-
de civil organizada.

Até a véspera do Dia dos Pais, as atualizações do Plano São Paulo, 
sempre às sextas-feiras, só passariam a valer a partir da segunda-feira 
seguinte. Nossas cobranças firmes anteciparam a abertura do comér-
cio já para o sábado naquele final de semana. O mesmo aconteceu 
com a ampliação do horário de funcionamento para oito ao invés de 
seis horas, como previsto anteriormente.

No Plano Nacional, a necessidade de amparo aos trabalhadores e 
manutenção dos empregos motivou o investimento de R$ 141 bilhões 
por parte do governo em Auxílio Emergencial e permitiu a flexibilização 
da legislação trabalhista. Certamente não foram conversas de gabinete 
que tornaram isso possível; foram a tensão político-econômica e a pres-
são social.

Importante lembrar que não são os gestores públicos que têm vi-
são limitada sobre o que é possível, mas a sociedade que não pressiona 
o suficiente e de forma correta para que nossas possibilidades sejam 
ampliadas.

Não se trata, evidentemente, de incitar a violência ou a transgres-
são. Nunca defendemos e nem defenderemos desobediência civil ou 
qualquer ruptura institucional. Porém, é sempre importante reforçar 
que é a sociedade quem dita os rumos de uma nação. 

A cada dois anos temos a responsabilidade de ir às urnas, mas todo 
cidadão é responsável por acompanhar diariamente nossos gestores 
públicos. Esta é justamente uma das missões da ACIRP, como autên-
tica e legítima entidade associativa: acompanhar e representar seu 
segmento perante o poder público.

E quanto a isso, estejam certos, não descansamos um instante e 
não retrocedemos nem um milímetro sequer na defesa permanente 
do setor produtivo e de nossa cidade. E assim seguiremos fazendo, 
com absoluto respeito e responsabilidade.

A arte
do possível 
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“O varejo é o maior 
empregador privado do País”
Marcelo Silva, ex-Magazine Luiza e Casas Pernambucanas, 
fala sobre desafios para retomada do setor

“Ninguém estava preparado para uma situação 
como esta”. A frase de Marcelo Silva, um dos mais 
experientes executivos do varejo brasileiro, ilustra 
o tamanho do desafio do setor diante da pandemia 
causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Presidente do IDV (Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo), vice-presidente do 
Conselho de Administração do Magazine Luiza 
e integrante de conselhos do Grupo Avenida, 
SBT, Movida, Ferreira da Costa e Mundo do 
Cabeleireiro, o executivo, que possui formação 
em Economia e Ciências Contábeis e pós-gra-
duação em Administração Financeira, tem 

vivido a crise no cerne e articulado as deman-
das do setor junto ao poder público. 

Nesta entrevista, ele destaca a importância do 
varejo para a economia e reforça o comércio ele-
trônico não apenas como um canal de vendas, mas 
como elemento que passou a ser essencial na cul-
tura das empresas. 

Com conhecimento de quem já esteve à fren-
te de redes como Bompreço Supermercados, 
Pernambucanas e Magazine Luiza, o economista 
avalia que a retomada será lenta e gradual e que as 
lojas físicas precisam oferecer condições para que 
os consumidores se sintam seguros para retornar. 

Antes de mais nada, o que é o IDV e qual seu 
propósito?

O IDV nasceu em 2004 para fortalecer a repre-
sentação de empresas do varejo formal de diferen-
tes setores de atuação nacional. Nosso propósito 
é ser protagonista das mudanças estruturais do 
Brasil, promovendo o desenvolvimento sustentável 
do varejo e contribuindo para a melhoria da vida 
das pessoas. 

Como estavam os números e as perspectivas 
do varejo em março, pré-pandemia? Qual a im-
portância que o setor tem na economia em ter-
mos de receita, emprego e participação no PIB?

O varejo é o maior empregador privado do 
País e a porta de entrada para milhares de jovens 
no mercado do trabalho. Os associados do IDV 
somados possuem um faturamento superior a 
R$ 265 bilhões, o equivalente a 34% do total do va-
rejo; empregam 634 mil funcionários diretos e têm 
mais de 25 mil lojas e mais de 200 centros de distri-
buição. De acordo com dados da Pesquisa Mensal 
do Comércio, do IBGE, o varejo encolheu 7,3% em 
relação ao período pré-pandemia, em fevereiro. O 
crescimento recorde de 13,9% nas vendas de maio, 
em relação a abril, ainda foi insuficiente para rever-
ter as perdas históricas acumuladas em março e 
abril, decorrentes da pandemia. O varejo ampliado, 
que inclui veículos e material de construção, teve 
uma queda de 15,4% no mesmo período, já conside-
rando o avanço de 19,6% alcançado em maio.

Já é possível quantificar os impactos para o 
setor, até o momento? 

Sabemos que o prejuízo, em todos os aspec-
tos, foi enorme, mas é difícil mensurá-lo porque 
ainda estamos em plena pandemia, com cerca 
de mil mortes diárias. Todo o varejo sofreu com a 
Covid-19, mas é claro que os pequenos varejistas, 
que não possuem tanto fôlego financeiro, sofrem 
bem mais os impactos, inclusive com o fechamen-
to definitivo das lojas. Os números divulgados na 
última PNAD do IBGE, referentes ao segundo tri-
mestre de 2020, retratam o caos do desemprego 
no Brasil. Nossa população é estimada em 213 
milhões de habitantes. Destes, cerca de 40 mi-
lhões não entram na conta da força do trabalho 
por questões de idade, como crianças e idosos. Já 
o total de brasileiros fora da força de trabalho é de 
90 milhões. Se somarmos os trabalhadores sem 
carteira assinada do setor privado e até mesmo do 
setor público e de empresas sem CNPJ, que não 
contribuem de nenhuma forma com a previdência 
social e não apresentam nenhum tipo de registro, 
chegamos a 121 milhões. Estamos falando de um 
contingente de pessoas que equivale às popula-
ções da Inglaterra, Espanha e Portugal somadas, 
sem trabalho e sem futuro. Esta situação de caos 
social já está acontecendo.

Qual tem sido a recomendação do Instituto 
para que as empresas consigam sobreviver a 
essa crise? Quais medidas de apoio o setor está 
pleiteando?

Ninguém estava preparado para uma situação 
dessas no mundo, não apenas no Brasil. Desde o 
início da pandemia, temos procurado passar aos 
nossos associados que o fundamental é a preser-
vação da vida e pedido para que não demitam seus 
colaboradores e sim renegociem seus contratos 
de trabalho. Já participamos de várias reuniões 
em todas as esferas do governo e em todos os 
poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e nos 
colocamos à disposição para ajudar a salvar os 
empregos. O IDV participou ativamente das discus-
sões das Reformas Trabalhista e Previdenciária 
e também está participando das discussões da 
Reforma Tributária que, assim como a Reforma 

“TODO O VAREJO SOFREU COM A 
COVID-19, MAS É CLARO QUE OS 

PEQUENOS VAREJISTAS, QUE NÃO 
POSSUEM TANTO FÔLEGO FINANCEIRO, 

SOFREM BEM MAIS OS IMPACTOS, 
INCLUSIVE COM O FECHAMENTO 

DEFINITIVO DAS LOJAS”
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Administrativa, serão fundamentais para o País. 
A Tributária precisa desonerar o emprego, am-
pliar a base de arrecadação e desburocratizá-la. A 
Administrativa precisa diminuir o peso do Estado e 
tornar a máquina mais eficiente, ágil e digitalizada.

Quanto tempo o setor deve levar para retornar 
aos níveis anteriores à pandemia?

O varejo, normalmente, é um dos primeiros seto-
res a sentir o impacto de uma crise econômica, mas 
também é um dos primeiros a se recuperar. É difícil 
precisar quanto tempo levará mas, com certeza, a 
retomada será lenta e gradual. Para o consumidor 
retornar às lojas, ele deve se sentir seguro, e as lojas 
precisam proporcionar esta segurança. Agora, a recu-
peração total só virá mesmo com a vacina.

Qual deve ser o comportamento do e-com-
merce no longo prazo? Qual sua sugestão para 
uma pequena ou média empresa que precisa 
acelerar esse processo de digitalização?

O consumidor se acostumou à comodidade de 
comprar sem sair de casa, e este é um hábito que, 
definitivamente, veio para ficar. O digital é muito 
mais do que um site ou um aplicativo; é um modo 
de pensar, uma cultura que deve ser integrada ao 
mundo físico. Antes da pandemia, essa integração 
talvez levasse alguns anos, mas agora precisa ser 

feita ‘para ontem’. Sem ela, a empresa pode não 
ser sustentável, pois seus concorrentes estarão 
no mundo digital. As empresas que ainda não têm 
esta cultura devem procurar se informar, contra-
tar especialistas na área, mas não podem ficar de 
fora se quiserem se perpetuar no mercado. 

Alguma outra tendência foi ampliada ou 
ganhou mais importância nos negócios dos va-
rejistas diante das restrições impostas pela 
pandemia?

Acredito que as empresas terão que se rein-
ventar. No entanto, mais do que isso, nos torna-
remos pessoas melhores, e a cultura da doação 
também deverá fazer parte de todos, pessoas e 
empresas. Muitas lições virão para auxiliar nes-
se processo de recuperação. O Brasil tem con-

dições de sair da crise, mas 
certamente o mundo não será 

o mesmo de antes da pandemia.

Ainda existe uma barreira 
cultural para a disseminação 

do comércio eletrônico no Brasil, 
como dificuldades de infraes-
trutura logística, desafios para 
suprir o atendimento e suporte 
que o consumidor está habitua-
do na loja física? De que forma 
é possível mudar isso?

Os problemas de logística 
sempre foram um desafio no 
País, seja em função de nos-
sa dimensão continental ou da 
infraestrutura. É um processo 

contínuo de aprendizado e 
aperfeiçoamento. As empresas 
precisam investir em logística 
e também no pós-venda para 
reduzir erros e resolver proble-
mas quando ocorrerem. Agora, 
uma coisa não mudou e jamais 
mudará: o varejo é feito de pes-
soas para pessoas, e investir 
na capacitação e no treina-
mento delas ainda é a melhor 
alternativa.

Quais as ações de curto 
prazo e quais as expectativas 
de médio e longo prazos que o 
IDV tem para o varejo?

O Brasil estava retomando 
o rumo do crescimento antes 
da pandemia e agora devemos 
passar por um período de re-
cessão. Por outro lado, existe 
muita demanda reprimida de 
consumo, até de bens neces-
sários, e houve uma mudan-
ça de pensamento, no qual o 
propósito da empresa passa a 
ser fundamental para o consu-
midor, além do preço. Acredito 
que haverá um consumo mais 
consciente. Os países estão 
injetando muitos recursos na 
economia, e aqui o governo vem 
implementando muitas ações 
necessárias para as pequenas 
empresas, pois é fundamental 
mantermos o máximo de em-
pregos possível neste momen-
to. Agora, o dinheiro precisa 
chegar rapidamente a quem 
precisa, principalmente às 
micro e pequenas empresas. 
Neste difícil momento, é pre-
ciso união em todas as esferas 
para que possamos enfrentar 
esta crise econômica.

“MUITAS LIÇÕES VIRÃO PARA AUXILIAR 
NESSE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. 
O BRASIL TEM CONDIÇÕES DE SAIR DA 
CRISE, MAS CERTAMENTE O MUNDO 
NÃO SERÁ O MESMO DE ANTES DA 

PANDEMIA”

“É difícil precisar 
quanto tempo 
levará mas, com 
certeza, a retomada 
será lenta e 
gradual”

“O consumidor 
se acostumou 
à comodidade 
de comprar 
sem sair de 
casa”
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Home office: produtividade 
com segurança
Pensando em preservar o bem-estar e a saúde de seus colaboradores, distribuidora 
implantou modelo de trabalho à distância

A realidade que a pandemia impôs ao mundo 
resultou em mudanças significativas nos ambientes 
corporativos, até mesmo em empresas com grande 
número de funcionários. O home office foi uma so-
lução adotada em larga escala para manter a rotina 
de trabalho.

Pesquisa realizada pela consultoria Betania 
Tanure Associados (BTA) com 359 companhias brasi-
leiras apontou que 43% adotaram o trabalho remoto 
neste ano após a chegada da Covid-19.

Em Ribeirão Preto, a Belfarma Distribuidora do 
varejo farmacêutico adotou o home office para a 
equipe de vendas logo no início da pandemia. A su-
pervisora do departamento, Juliana de Holanda, con-
ta que foram necessários alguns dias de adaptação 
à nova rotina e que, mesmo com a distância, sempre 
buscou motivar sua equipe e fazer com que todos se 
sentissem próximos.

“Usando aplicativos e ferramentas que a em-
presa disponibilizou, é possível monitorar o traba-
lho de todos. Conseguimos fazer reuniões diárias 
nas quais relatamos problemas, traçamos os pla-
nos de vendas e trocamos ideias, tudo como era 
feito antes”, conta Juliana.

Para viabilizar o novo modelo, a equipe de su-
porte técnico visitou cada um dos colaboradores e 
ajustou o sistema de trabalho por acesso remoto. 
Também ofereceu treinamento e suporte para tirar 
as dúvidas e auxiliá-los. Equipamentos de informá-
tica e material de escritório foram disponibilizados 
a quem precisava. 

“Superamos a dificuldade da adaptação e hoje 
temos uma rotina de atendimento bem próxima, 
como antes, mantendo o relacionamento com o 
cliente e, ao mesmo tempo, a segurança de todos”, 
explica o analista de informática, Vitor Navarro.  

Na avalição do diretor da empresa, Fabrício de 
Freitas, a experiência foi produtiva. “Mantivemos 
nossos resultados de vendas e reduzimos gastos 
operacionais”, aponta. 

Embora ainda não haja uma definição se o home 
office será mantido, para Freitas ficou claro que o 
mercado será diferente após a pandemia. “Nossa 
preocupação foi com o bem-estar e saúde dos nos-
sos colaboradores, bem como em honrar nossos 
compromissos com fornecedores e com o governo”, 
pontua o diretor.

A supervisora de vendas Juliana de 
Holanda faz reuniões virtuais diárias 
com sua equipe

“A EXPERIÊNCIA 
DO HOME OFFICE 
FOI PRODUTIVA; 

MANTIVEMOS 
NOSSOS 

RESULTADOS 
DE VENDAS E 

REDUZIMOS GASTOS 
OPERACIONAIS”

“A Sicoob Cooperac, filiada ao programa, nos 
concedeu o crédito emergencial. E com as condi-
ções e taxas especiais para pagamento, a nossa 
empresa ganhou uma ‘sobrevida’ e, assim, pude-
mos usar nossos recursos próprios em investi-
mentos tecnológicos para manter nossos colabo-
radores ativos em home office”, ressalta Corrêa.

Socorro financeiro 
na quarentena
Pequenos e médios recorrem a crédito emergencial para pagar funcionários

Este ano, os empresários foram pegos de 
surpresa com a crise gerada pela epidemia de 
Covid-19. Não obstante a queda nas atividades 
e no faturamento com que muitos tiveram que 
lidar, gastos extras e que não estavam previs-
tos, gerados pelas adaptações no ambiente 
corporativo e nos investimentos em tecnologia 
para viabilizar o trabalho remoto, foram neces-
sários e consumiram recursos que já estavam 
escassos. 

Na tentativa de amenizar a situação e visando 
a preservação dos empregos e da renda, o go-
verno federal lançou o Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos, para conceder linhas 
de crédito especial para pequenas e médias 
empresas pagarem a folha de salários e outras 
verbas trabalhistas durante o estado de emer-
gência decorrente do surto do novo coronavírus.

O programa funciona com repasse de 
R$ 34 bilhões da União para o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
e tem a participação de instituições financeiras 
privadas, que entram com 15% dos recursos 
emprestados ao tomador final.

Os outros 85% virão do BNDES, que fará o 
repasse aos bancos e receberá os reembolsos 
das parcelas ou cobranças, devolvendo os re-
cursos à União.

José Marcelo Corrêa, proprietário da JMC 
Contabilidade, conta que teve seus negócios 
afetados pela pandemia tanto quanto outros 
empresários e, por elevar os gastos na qua-
rentena com adaptações na empresa, preci-
sou recorrer ao empréstimo para pagar seus 
funcionários.

José Marcelo 
Corrêa utilizou 
recursos próprios 
para investir 
em tecnologia e 
crédito do governo 
para despesas 
trabalhistas
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Contabilidade é fonte de consulta para indicar 
possibilidades ao empresário
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Quando não é possível 
beber todo o estoque
Às vésperas de fechar, cervejaria 
encontrou na geladeira lotada solução 
para driblar a recessão anunciada

Os tripulantes da Weird Barrel se preparavam 
para mais um final de semana de funcionamento do 
bar mais ‘pirata’ de Ribeirão Preto, como se intitulam, 
quando foram surpreendidos pela inesperada e te-
mida notícia de que teriam que fechar as portas por 
tempo indeterminado em virtude da pandemia. 

“Foi uma surpresa. A gente estava acompanhando 
a movimentação em outras cidades, mas não acha-
va que a proibição (de funcionar) chegaria até aqui. 
Ou até achava, mas o fato é que ninguém se prepa-
rou”, relembra Rafael Moschetta, um dos sócios do 
estabelecimento. 

A ordem para o iminente fechamento chegou em 
uma quinta-feira, dia 19 de março, e passaria a valer 
a partir do sábado. Para dificultar ainda mais, a deter-
minação veio em um momento que a câmara fria es-
tava lotada da cerveja artesanal de fabricação própria.

O que fazer para desovar o estoque, já que o pro-
duto da casa não é pasteurizado, não é engarrafado, 
tem prazo de validade curto e é vendido exclusivamen-
te em copos e canecas no próprio ‘brew pub’?

“Fizemos uma ação para girar o estoque e joga-
mos todas as nossas cervejas a R$ 10,00 o litro. Em 
uma hora e meia vendemos mais de 300 garrafas 
descartáveis. Foi uma loucura. Era fila de gente no bar 
para buscar as pets”, conta o empresário. 

As cervejas se esgotaram no final de semana. E 
a iniciativa, que naquele momento tinha a intenção 
de queimar o estoque, acendeu uma luz para os em-
preendedores. “A ação nos ajudou porque fez muito 
barulho.  Muita gente não conseguiu comprar, e aca-
bamos lançando na consciência do público o delivery 
de cerveja artesanal”. 

Eles então reposicionaram os preços e enxugaram 
custos para conseguir trabalhar com valores acessí-
veis, entendendo que todo mundo se preparava para 
um momento de recessão e oferecer cerveja artesanal 
a preço mais barato seria importante a partir de então. 
“A gente ainda não sabia que a venda de cerveja, que 
o consumo de álcool em geral, iria aumentar durante 
a pandemia”. 

Com o delivery de cerveja, a Weird Barrel viu suas 
vendas aumentarem semanalmente e conseguiu re-
novar a base de clientes, conquistando novos adeptos 
de sua produção artesanal, o que não acontecia no bar 
nos tempos pré-pandemia, mesmo com as ações co-
merciais e de marketing implementadas para tentar 
atrair mais consumidores. 

Atualmente, segundo o empresário, uma média 
de 15 a 20% dos pedidos diários são de pessoas com-
prando pela primeira vez. “Trabalhamos com uma 
plataforma de venda que nos permite relacionamento 
direto com os consumidores. Estamos completando a 
quarta lista de transmissão com 270 clientes”, come-
mora Moschetta. 

Para ele, mesmo com a reabertura do bar, será 
preciso manter os esforços para continuar traba-
lhando pesado com entrega e retirada de cerveja. “A 
volta será um período difícil, de muitas restrições de 
atendimento, espaçamento, de operação, de salão, o 
que vai dificultar muito a experiência. A tendência é 
que a demanda do delivery caia um pouco quando as 
pessoas começarem a sair. Então, temos que reter o 
máximo de gente possível e adaptar o salão para con-
seguir atender e entregar uma experiência agradável 
e segura para todos”, conclui.

Weird Barrel migrou para o delivery de cerveja artesanal em 
pets, conseguindo aumentar as vendas e atrair novos clientes

A pandemia fez pairar uma nuvem de incerte-
zas sobre o meio empresarial, trazendo um ce-
nário de instabilidade e grandes desafios para os 
empreendedores.

Na tentativa de mitigar os impactos econômi-
cos, o governo adotou uma série de medidas para 
que as empresas conseguissem manter suas ativi-
dades bem como o quadro de funcionários.

Adiar o prazo para pagamento de tributos, li-
nhas de crédito e condições especiais de parce-
lamento, alterações em regimes e contratos de 
trabalho, incluindo suspensão temporária parcial 
ou total, antecipação de férias individuais ou co-
letivas, entre outras, foram as alternativas que os 
empresários tiveram acesso para tentar minimizar 
os danos. 

E os recursos foram utilizados em ampla es-
cala diante da crise econômica que o surto da 
Covid-19 desencadeou. Grande parte das empre-
sas precisou recorrer a alguma medida de flexibi-
lização, como explica Júlio Andrade, sócio-diretor 
da Andrade & Associados Contábil Empresarial.

“A maioria das empresas que não pertenciam 
aos serviços essenciais adotaram a suspensão do 
contrato de trabalho. Aquelas que conseguiram se 
adaptar para home office, optaram pela redução 
da carga horária dos funcionários”.

Outra demanda frequente foi a obtenção de 
linhas de crédito do Pronampe, o Programa 
Nacional e Apoio às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, instituído pelo governo federal 
durante a pandemia.

Embora haja recursos e alternativas acessíveis 
a todo tipo de empresa, considerando tanto porte 

“COMO PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE, SOMOS UMA 

PONTE DE INFORMAÇÃO, DANDO 
DIRETRIZES AOS NOSSOS CLIENTES E 

BUSCANDO ALTERNATIVAS, DENTRO DA 
LEGISLAÇÃO, DO QUE O GOVERNO TEM 
PARA OFERECER NAQUELE MOMENTO”

Assessoria em 
tempos de crise

como segmento de atuação, para Paulo Saccomani 
de Angelis, da Planec Contabilidade, a assessoria 
contábil e fiscal tem papel importante para identi-
ficar o que melhor se enquadra nas necessidades 
e na realidade de cada pessoa jurídica. 

“Como profissionais da contabilidade, somos 
uma ponte de informação, dando diretrizes aos 
nossos clientes e buscando alternativas, dentro 
da legislação, do que o governo tem para oferecer 
naquele momento”, avalia.

“Toda empresa necessita de orientações e de 
organização para o desenvolvimento de sua ativi-
dade e evolução. E para isto vai sempre depender 
de ferramentas que auxiliam na prática e na redu-
ção de custos, e nós estaremos aqui para propor-
cionar essas direções”, finaliza Angelis.

Para Paulo 
Saccomani 
de Angelis, 
contabilidade 
tem a função 
de identificar o 
que melhor se 
enquadra para 
cada cliente
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GESTÃO
EMPRESARIAL

Para receber os funcionários com 
segurança, adaptar o ambiente de 
trabalho é essencial

Distribuidora aplicou estratégias para conscientizar consumidores, destacar seu 
negócio nas redes sociais e reduzir despesas

A chegada da Covid-19 impôs mudanças no 
comportamento das pessoas e nas estruturas 
e instalações de ambientes fechados. Mesmo 
diante de um cenário de incertezas, manter ou 
retornar às atividades no local de trabalho pode 
ser necessário e muitos já se deparam com um 
“novo normal”, pautado pelo distanciamento 
entre os companheiros de equipe e reforço das 
medidas de higiene.

Driblando os impactos da pandemia, as em-
presas buscam formas criativas para superar o 
momento e seguir com as atividades presenciais, 
implantando medidas para preservar a segurança 
dos funcionários sem perder a produtividade.

A I.B.U Uniformes, sediada em Ribeirão Preto, 
trabalha há mais de 25 anos no ramo de confecção 
e, em março deste ano, começou a planejar os pró-
ximos meses e adotar estratégias para readaptar a 
fábrica seguindo as exigências.

O surto da Covid-19 modificou hábitos de 
limpeza e higiene, alterou comportamentos e 
rotinas e interferiu até mesmo nas relações de 
compra e consumo.

Estar presente no mundo digital nunca foi tão 
importante para os negócios como agora, sobre-
tudo para quem vende produtos e serviços. 

A Machado Distribuidora, empresa de solu-
ções em limpeza, apesar de atuar em um seg-
mento que viu a demanda crescer com a doença, 
sentiu os impactos negativos da crise e viu suas 
vendas caírem.

A saída foi apostar no marketing digital, além 
de recorrer à tecnologia e adotar estratégias 
para redução de custos visando recuperar o fa-
turamento e voltar a crescer.

“Nossos vendedores externos passaram a 
trabalhar internamente por meio de vendas 
on-line via site, aplicativos e redes sociais. 
Adotamos estratégias para conscientizar (o 
consumidor) da necessidade da limpeza corre-
ta durante a pandemia; fizemos parcerias com 

Bem-vindo ao 
“novo normal”

“Adotamos as medidas de distanciamento 
seguro entre os funcionários e suspendemos o 
atendimento ao varejo com o fechamento da loja, 
mas toda a equipe comercial continuou atendendo 
normalmente por telefone e meios digitais”, conta 
o diretor da empresa, Ivan Pfeifer.

Máscaras e álcool em gel foram providenciados 
para todos os funcionários, de acordo com as di-
retivas do Ministério da Saúde. E para mantê-los 
informados sobre as exigências e recomendações, 
as equipes de liderança e RH estão sempre aten-
tas às atualizações e distribuem comunicados pela 
empresa, além de permanecerem vigilantes para o 
cumprimento das novas normas.

“Acreditamos que a conscientização é o melhor 
caminho, até porque só conseguimos exigir estes 
cuidados quando (os funcionários) estão dentro da 
empresa, mas o fato de conscientizá-los aqui faz 
com que mantenham os cuidados também fora do 
ambiente de trabalho”, finaliza.

Ivan Pfeifer começou a traçar 
as estratégias de readaptação 
da empresa logo no início da 
pandemia

“O FATO DE CONSCIENTIZÁ-LOS AQUI FAZ 
COM QUE MANTENHAM OS CUIDADOS 

TAMBÉM FORA DO AMBIENTE DE 
TRABALHO”

influencers que divulgaram nossos produtos nas 
redes sociais e produzimos vídeos explicativos 
sobre nossos serviços”, pontua o diretor comer-
cial, Luan César Machado.

Com estas medidas, foi possível também di-
minuir algumas despesas fixas: os carros que 
eram alugados, utilizados pelos vendedores 
para visitarem os clientes semanalmente, foram 
devolvidos à locadora.

Consequentemente, junto com esse corte, 
os gastos com combustível, estacionamento e 
outras despesas que a frota gerava foram redu-
zidos a zero. Os encontros periódicos e as reu-
niões não deixaram de acontecer, mas passaram 
a ser por videoconferência. 

 “Além dessas ações, desenvolvemos também 
o Machado LIMP, um programa que garante aos 
nossos clientes mais confiança nos procedimen-
tos de limpeza. Por meio de consultoria empre-
sarial, criamos processos únicos e personaliza-
dos, com soluções ideais de higiene para cada 
empresa”, completa Machado.

Marketing digital: menos 
custos e mais vendas

O diretor comercial Luan Machado buscou 
fortalecer sua marca nos meios digitais 
logo no início da pandemia
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Estimular o consumo no comércio local, prio-
rizando pequenos e médios varejistas. Essa foi a 
proposta da campanha “Valorize o perto, valorize o 
próximo”, desenvolvida 
pela ACIRP (Associação 
Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto) durante 
o isolamento social im-
posto pela pandemia. 

A ideia principal foi 
criar uma rede de soli-
dariedade e aproximar 
consumidores e comer-
ciantes de bairros, como 
explica o presidente da 
ACIRP, Dorival Balbino.

“Buscamos fortale-
cer os laços entre clien-
tes, empresários e cola-
boradores, aumentando 
a relação de confiança 
entre eles a fim de pro-
mover uma boa experiência de consumo e colaborar 
para a sobrevivência do varejo local”.

A ação foi sustentada por diversas peças publi-
citárias disponibilizadas para download gratuito que 
puderam ser utilizadas pelos comerciantes em suas 
redes sociais, permitindo a visibilidade dos seus ne-
gócios no ambiente digital.

Foram disponibilizados materiais para posts, 
stories e banners. “Valorize o perto, valori-
ze o próximo” também utilizou-se da hashtag 
#EuAmoComprarnoComercioLocal para garantir 
alcance e engajamento na internet.

P O S T O S  D E  A T E N D I M E N T O :

D I ST R I TA L  L E ST E  E  N O RT E :
AV. SAUDADE, 834 - CAMPOS ELÍSEOS

AV. BRAZ OLAIA ACOSTA, 727 - JD CALIFÓRNIA 
D I ST R I TA L  S U L

Campanha “Valorize o perto” 
promove comércio de bairros

Acesse nosso site ou 
aponte a tela do celular 

para o QR Code
e tenha acesso ao material

de divulgação

Ideia foi criar uma rede solidária, incentivando consumidores a comprar de pequenos 
e médios varejistas

COMÉRCIO 
LOCAL

Para Jian Carlos Framartino, superintendente 
da Distrital Oeste da ACIRP, a retomada da econo-
mia não será fácil e garantir a sobrevivência dos 

pequenos e médios ne-
gócios requer atenção 
especial.

“Pensar nas em-
presas do nosso bairro, 
que empregam nossos 
amigos, vizinhos e pa-
rentes, é também uma 
estratégia social para 
que a economia conti-
nue girando e o impacto 
negativo da pandemia 
no comércio seja me-
nor”, avalia.

A campanha será 
mantida durante todo 
o processo de reto-
mada do comércio em 
Ribeirão Preto. As em-

presas interessadas em dar visibilidade a seus 
negócios podem baixar gratuitamente as peças 
publicitárias no site da ACIRP (www.acirp.com.br) 
e utilizar o material em suas redes sociais com a 
hashtag #EuAmoComprarnoComercioLocal.

Peças publicitárias foram disponibilizadas para download
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ECONOMIA

“Logo que começamos a nos organizar para a 
Páscoa começou a pandemia. Foi aquele desespero. 
Não sabíamos o que ia acontecer e já tínhamos feito 
investimentos, comprado chocolate e um monte de 
embalagens”.

O relato mostra como foi o final do mês de março 
para a empresária Letícia Carvalho Botelho, sócia da 
irmã Thaís na Çikolata Confeitaria, em Ribeirão Preto.

Além de colocar em risco o futuro do pequeno ne-
gócio, que emprega sete pessoas e vinha crescendo 
de forma sustentável desde 2016, a chegada do novo 
coronavírus foi um banho de água fria nos planos de 
expansão da dupla, que desde o início do ano procura-
va um imóvel maior para instalar a empresa. 

A ideia era um local mais adequado para a pro-
dução em crescimento com um salão para rece-
ber e viabilizar o consumo no local por parte dos 
clientes, hoje atendidos somente por entregas ou 
retiradas no balcão.

Novos modelos de negócios 
influenciam mercado
Desafios e oportunidades já surgem para as empresas 
como reflexos da crise

Para o arquiteto Helder Pimenta, que coleciona 
projetos comerciais e residenciais no portfólio, no 
início da crise a situação para o mercado imobiliário 
parecia bem difícil. “É um processo adaptativo, mas 
o equilíbrio emocional é o que nos leva aos caminhos 
corretos. Novos negócios já surgem e os projetos 
comerciais, corporativos e residenciais que ofere-
çam mais flexibilidade terão mais sucesso”, avalia o 
especialista. “Hoje temos uma grande oportunidade 
para repensarmos nossos hábitos”, completa.

O diretor comercial da Imobiliária Fortes 
Guimarães, João Paulo Rossi Fortes Guimarães, en-
xerga no momento oportunidades para as empresas 
fazerem uma migração, buscando pontos mais ade-
quados, melhores e até maiores. 

Para quem procura um imóvel para uso co-
mercial, o trágico fechamento de diversos negó-
cios decorrente das medidas de isolamento social, 
somado às dificuldades da crise econômica que já 

vinha desde 2014, tende a aumentar a oferta e re-
sultar em negociações melhores. 

“Vejo muitos pontos disponíveis em Ribeirão 
Preto em boa localização e, com certeza, quem 
pretende alugar terá mais poder de negociar. Por 
outro lado, quem vai ofertar um imóvel também 
terá que readequar seus ganhos para estar de 
acordo com o novo cenário”, avalia a consultora 
em varejo Simoni Calderaro. 

Para Fortes Guimarães, o proprietário do imó-
vel precisa fazer a lição de casa, tornando seu 
produto melhor em apresentação e tecnologia  
que o da concorrência. “Os compradores e loca-
tários estão procurando os melhores produtos 
disponíveis”, destaca.

Investimento — Mesmo antes da pandemia, o 
mercado imobiliário já era visto como opção de 
investimento por conta das taxas de juros mais 
baixas da história recente do Brasil. Para quem 
não pretendia deixar dinheiro parado em aplica-
ção, rendendo pouco, os imóveis passaram a ser 
mais atrativos em comparação a ativos financei-
ros, como fundos de renda fixa.

Incentivados por esta condição, Fortes Guimarães 
já percebe investidores se movimentando para 
criar pequenos centros comerciais e acredita que 
essas opções devam surgir num futuro breve, mas 
faz um alerta: “Estes empreendimentos não são 
coisa para amador. Exigem muito conhecimento e 
pesquisa de mercado”, pondera.

Embora a oferta tenda a crescer, a projeção 
não é de queda no valor do aluguel comercial. 
Segundo o índice FipeZap, da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas, o preço do metro qua-
drado do imóvel comercial vendido no estado de 
São Paulo subiu 0,5% entre abril e junho. Já o pre-
ço da locação acumula alta ainda maior, de 0,7% 
no período. 

“MUITAS EXPERIÊNCIAS NÃO 
ACONTECERÃO MAIS NOS 
ESCRITÓRIOS E ESPAÇOS COMERCIAIS, 
MAS DENTRO DE CASA OU EM 
ESPAÇOS DE COWORKING, DE APOIO”

Thaís e Letícia, da Çikolata, depois do susto 
inicial, partiram em busca de um imóvel para  
expandir a produção e receber os clientes

Helder Pimenta vê coworking como 
tendência para empreendedores e 
trabalhadores
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POSITIVO

Com o Cadastro Positivo, a Boa Vista 
e as Entidades �liadas à Facesp têm 
fortes motivos para comemorar:

• Milhares de novos consumidores 
com acesso ao crédito
• Mais vendas e crescimento para 
nossos clientes
• Maior rentabilidade para a Entidade Cada Entidade pode ajudar seus 

Associados no processo de envio 
de seus dados.

Desde 2013 tratamos informações 
positivas com inteligência analítica, 
o que nos faz a melhor opção para 
guiar as empresas na transição do 
negativo para o positivo.

Nós, Boa Vista e FACESP, 
contamos com sua Entidade para 
juntos fazermos a diferença.

Associação Comercial e 
Industrial de Ribeirão Preto

16 3512-8148
comercial@acirp.com.br

boavistascpc.com.br

é na Boa Vista!

Para algumas empresas, o trabalho remoto 
pode demandar menos espaço nos escritórios. 
Por outro lado, os ambientes corporativos de-
vem exigir mais espaço para oferecer distancia-
mento seguro e adequado aos colaboradores.

“Têm empresas que vão conseguir diminuir 
e outras terão que aumentar seus espaços. A 
energia do local de trabalho, em alguns casos, 
é muito necessária. Já outras empresas estão 
se dando bem com o home office”, avalia Fortes 
Guimarães.

A requalificação dos empreendimentos já 
é realidade em todos os setores. “Houve uma 
disruptura com a diminuição do preconceito 
com o trabalho remoto. Muitas experiências 
não acontecerão mais nos escritórios e espa-
ços comerciais, mas sim dentro de casa ou em 
espaços de coworking, de apoio. A necessidade 
de ambientes para home office nos empreendi-
mentos residenciais, por exemplo, tem trans-
formado e adaptado espaços comuns para esta 
finalidade”, diz Pimenta. 

Para Letícia e Thaís, as irmãs empreende-
doras da Çikolata, o futuro é agora. O fato da 
confeitaria ter nascido e crescido com mentali-
dade digital ajudou a dupla a virar o jogo ainda 
no início da pandemia.

Passado o choque inicial, seguido por queda 

nas vendas e cancelamentos de encomendas, 
a estratégia foi oferecer descontos nas taxas 
de entrega e criar combos com preços atrati-
vos. As promoções ajudaram, mas foi a forte 
presença nas redes sociais e o fato de grande 
parte dos pedidos já serem feitos de forma ele-
trônica e entregues por delivery que permitiram 
a retomada no ritmo dos negócios. Como nas 
Páscoas dos últimos quatro anos, pai, mãe e as 
tias das jovens têm precisado colocar a mão na 
massa para atender a demanda.  

O sonho da ampliação da confeitaria segue 
mais vivo do que nunca e a dupla tem tido até 
dificuldade para encontrar o ponto ideal onde 
implementar sua estratégia. “Acreditamos que 
tudo isso vai passar e estamos nos preparando 
para podermos receber nossos clientes para 
um café em um espaço confortável e com segu-
rança”, planeja Letícia.

“VEJO MUITOS PONTOS DISPONÍVEIS 
EM RIBEIRÃO PRETO EM BOA 

LOCALIZAÇÃO E, COM CERTEZA, 
QUEM PRETENDE ALUGAR TERÁ MAIS 

PODER DE NEGOCIAR”

Para Simoni Calderaro, quem oferta 
um imóvel para locação hoje terá que 
readequar seus ganhos para estar de 
acordo com o novo cenário
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POLÍTICA

O calendário das eleições municipais de 2020 foi 
alterado em virtude do surto de Covid-19 no País. 
Inicialmente, conforme definido pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) em dezembro do ano passado, o primei-
ro turno seria realizado no dia 4 de outubro e o segundo 
turno, onde houver, em 25 de outubro. 

Uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 
aprovada pelo Congresso Nacional no início de julho 
adiou o primeiro turno para 15 de novembro e o segun-
do para 29 de novembro.

A possibilidade de nova prorrogação, caso os mu-
nicípios não possuam condições sanitárias para rea-
lização do pleito nas até então datas definidas, não 
está descartada, como explica o vice-presidente da 
Comissão de Direito Eleitoral da 12ª Subseção da OAB/
SP, Kaleo Dornaika Guaraty.

“A Emenda Constitucional n.º 107/2020 trouxe a 
possibilidade de uma segunda prorrogação. O deta-
lhamento e precauções devem ser feitos por meio de 
resolução dos tribunais eleitorais”, descreve.

Pandemia altera calendário 
das eleições municipais
Corrida eleitoral de 2020 terá cenário atípico por conta do distanciamento social

O TSE também decidiu excluir a identificação bio-
métrica por meio de impressão digital tendo em vista 
o risco de contágio. Dois fatores pesaram para esta 
decisão. Primeiro: o leitor de impressões digitais não 
pode ser higienizado com frequência, a cada utilização. 
Pesou ainda o fato de que a necessidade da biometria 
tende a causar filas maiores, favorecendo aglomera-
ções, uma vez que o processo é mais demorado do que 
a simples coleta de assinatura.

A corrida eleitoral em 2020 seguirá em um cenário 
atípico por conta da necessidade de distanciamento 
social imposta pela pandemia. A campanha dos can-
didatos, com início em 26 de setembro em rádios, TVs, 
jornais e também na internet, tende a ter forte presen-
ça virtual em contraposição a menor atuação nas ruas.

“Sem dúvida, a campanha eleitoral digital veio 
para ficar. Não que ela seja democrática, mas o am-
biente da internet está disponível a qualquer pessoa, 
seja em blogs, sites e, principalmente, nos aplicativos 
de comunicação e redes sociais”, avalia o advogado e 

professor universitário Luiz Eugênio Scarpino Júnior, 
pós-graduado em direito eleitoral.

Neste cenário de pujança das propagandas on-
line, ele faz um alerta: tendem a crescer também, na 
mesma proporção, a circulação de notícias falsas e o 
uso profissional das redes sociais para desinformar e 
influenciar o eleitorado, engajando os simpáticos e ten-
tando convencer eleitores a mudar de opinião a qual-
quer preço, até mesmo criminalmente, com o uso de 
robôs e dados privados violados. 

“Será preciso ter atenção máxima e maior incisi-
vidade de todos no embate à desinformação, seja por 
parte da Justiça Eleitoral, dos órgãos representativos e 
de cada um dos cidadãos”, alerta o especialista.

Sem coligações para vereadores
A principal mudança no formato das eleições muni-

cipais de 2020 está no veto de coligações para o cargo 
de vereador. A união de partidos em chapas ainda vale, 
mas somente para os cargos majoritários – prefeito, 
senador, governador e presidente da República.

Com a nova determinação, instituída pela reforma 
eleitoral de 2017 (Emenda Constitucional n.º 97/2017), 
quem disputa eleições proporcionais, para concor-
rer a vagas nas câmaras municipais e no Congresso 
Nacional, somente pode participar em chapa única 
dentro do partido.

O fim das coligações foi imposto com objetivo de 
impedir que candidatos sem representatividade sejam 
eleitos aos cargos de deputado e vereador de forma 
artificial, com os chamados “puxadores de voto”, cuja 
votação expressiva fazia eleger outros do mesmo grupo 
de partidos, alavancando assim partidos pouco expres-
sivos e de pouca representação nacional. “A ideia geral 
é, de fato, extinguir os partidos pequenos”, explica o 
advogado Kaleo Dornaika Guaraty.

Financiamento de campanha
Desde que uma decisão do STF declarou incons-

titucionais doações feitas por pessoas jurídicas aos 
candidatos, o Brasil passou a dispor de recursos pú-
blicos para financiamento de campanhas eleitorais 
com a criação do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC).

Os recursos do FEFC são provenientes do Tesouro 
Nacional e determinados de acordo com orçamento da 
União dos anos eleitorais. Partidos e candidatos podem 
usar também recursos próprios e receber doações de 
pessoas físicas, além de contar com os recursos do 
Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos 
Políticos, mais conhecido como Fundo Partidário. 
Trata-se de uma modalidade de financiamento público 
dos partidos políticos do Brasil que não se restringe às 
campanhas eleitorais, constituído por dotações orça-
mentárias da União, multas e penalidades pecuniárias 
aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas, 
além de doações de pessoa física ou pessoa jurídica 
efetuadas mediante depósitos bancários diretamente 
na conta do Fundo Partidário.

Para Guaraty, os fundos de financiamento público, 
tanto o Partidário quanto o Eleitoral, possibilitam que 
candidatos menos abastados concorram em condições 
mais equânimes com os candidatos ricos.

“Somada a isso havia a preocupação com gastos 
irregulares, principalmente a prática de ‘caixa dois’. 
Com o uso do financiamento público, os meios de fis-
calização, transparência e controle dos gastos também 
se tornaram mais rígidos”, avalia.

“OS FUNDOS DE FINANCIAMENTO 
PÚBLICO POSSIBILITAM QUE 
CANDIDATOS MENOS ABASTADOS 
CONCORRAM EM CONDIÇÕES 
MAIS EQUÂNIMES COM OS 
CANDIDATOS RICOS”

       Quociente 
eleitoral
Você sabia que nem sempre os candidatos 

mais votados são eleitos vereadores? Isso 
porque as vagas no Legislativo são determi-
nadas por um sistema proporcional. A soma 
do total de votos válidos (em candidatos e le-
gendas) é dividida pela quantidade de vagas 
disponíveis. Este resultado determina quan-
tos votos o partido precisa obter para eleger 
um vereador.
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Scarpino faz um alerta aos empresários sobre o 
impedimento da participação das pessoas jurídicas 
nas campanhas. “É vedado, por exemplo, deixar pan-
fletos ou material disponível na empresa, afixar mate-
rial no interior do estabelecimento, permitir publicida-
de de apoio a candidaturas em sites ou redes sociais 
da empresas, bem como induzir ou forçar funcioná-
rios a fazer campanha para determinado candidato”, 
orienta o advogado.

Abstenções
Nas eleições presidenciais de 2018, o Brasil regis-

trou recorde de abstenções, totalizando 30 milhões de 
eleitores que não compareceram às urnas para votar. 
Diante de um contexto ainda mais adverso como o 
que se apresenta agora em 2020, Scarpino acredita na 
possibilidade desses números serem superados no 
próximo pleito. 

“A apatia eleitoral é uma crescente no cenário 
brasileiro e também no ribeirão-pretano. Quando falo 
em apatia, trato de votos brancos, nulos e abstenções. 
Com a pandemia, é possível que haja, sim, um afasta-
mento ainda maior dos cidadãos das urnas ou, quando 
lá estiverem, que não escolham nenhuma das opções, 
o que é muito ruim”, avalia.

Para ele, sem a atuação dos eleitores é impossí-
vel fortalecer a democracia brasileira. “A democracia 
não cuidará de si própria e depende de ser alimentada 

continuamente. Não vejo como melhorar nossas cida-
des sem participação ativa na política e o voto é uma 
das possibilidades”, observa. 

Para Guaracy, as eleições municipais representam 
a decisão do eleitor para resolver problemas que estão 
mais próximos de sua realidade e por isso há um inte-
resse maior em participar. “Isso (a proximidade com a 
realidade) leva a uma preocupação mais direta do elei-
tor. Por isso, acredito que as abstenções não tendem a 
ser expressivas”, pondera.

Como
escolher
seu candidato

Pesquise sobre o candidato. Informe-se sobre 
seu histórico social político e sobre o que ele 
vem fazendo pela comunidade onde atua;

Conheça a fundo os partidos para entender que 
as ideias defendidas e seus planos políticos;

Analise as propostas dos candidatos e verifique 
se atendem às necessidades de sua cidade.

Luiz Eugênio Scarpino Jr., advogado 
e professor universitário

As datas das eleições 2020 foram prorrogadas por conta
da pandemia da Covid-19. A emenda constitucional

nº 107, de 2 de julho de 2020, definiu os novos prazos:

Realização de convenções partidárias para definir
coligações e escolha de candidatos poderão ser
feitas de forma virtual

Início da propaganda eleitoral,
também na internet

Novo calendário
eleitoral

11
08

A partir desta data, 
emissoras ficam 

proibidas de transmitir 
programa apresentado 

ou comentado por 
pré-candidato sob 

pena de cancelamento 
do registro

Prazo para partidos políticos, coligações e 
candidatos divulgarem relatório discriminando 

as transferências do Fundo Partidário e do 
Fundo Especial de Financiamento de Campanha 
(Fundo Eleitoral), os recursos em dinheiro e os 

estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os 
gastos realizados

31 de agosto a 16 de setembro

Encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto
   das prestações de contas de campanha dos
      candidatos e dos partidos políticos,
  relativamente ao primeiro turno e, onde houver,
ao segundo turno das eleições

Diplomação dos candidatos eleitos em todo País,
salvo nos casos em que as eleições ainda não
tiverem sido realizadas

Até 15 de dezembro:

Até 18 de dezembro:

15 de novembro:

Após 26 de setembro

Realização de convenções partidárias para definir

Registro das
candidaturas

27
10

26
09

Primeiro turno da eleição

29 de novembro:
Segundo turno da eleição

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
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Estrutura do Sistema Hapvida 
permite a recuperação de mais 
de 12 mil pacientes com Covid-19
O resultado do grupo, do qual o São Francisco faz parte, envolve 
estratégias como implantação de protocolos, investimento em 
infraestrutura, estratégia de logística e tecnologia

A estrutura disponibilizada pelo sistema 
Hapvida, do qual o Grupo São Francisco faz 
parte, possibilitou, até o momento, a recupe-
ração de mais de 12 mil pacientes diagnos-
ticados com a Covid-19 em suas unidades, 
nas cinco regiões do Brasil, incluindo Ribeirão 
Preto e região. 

“Estamos muito felizes com o número de 
clientes que venceram todas as aflições e 
desafios desse vírus. Precisamos comemo-
rar esse resultado que só foi possível graças 
a uma equipe incansável, protocolos médicos 

real da operação, o Hapvida consegue dimen-
sionar e projetar a demanda futura de leitos 
durante a pandemia e isso permite o adequado 
empenho tanto de recursos humanos, finan-
ceiros e de leitos”, explica Pinheiro. 

Durante o período da pandemia, o Sistema 
Hapvida também intensificou seus investi-
mentos por meio da abertura de mais de 500 
vagas temporárias, além de profissionais mé-
dicos, e da inauguração de novas unidades 
hospitalares de apoio, expansão de leitos, dis-
tribuição de EPIs, destinados à segurança dos 
profissionais de saúde como um dispositivo 
para entubação simples, que protege médicos 
e pacientes durante os procedimentos. Além 
de um esquema de distribuição feita por meio 
da utilização de um avião, a serviço exclusivo 
da operadora, garantindo aos profissionais de 
saúde todo o suporte necessário para o trata-
mento dos pacientes com segurança. 

De acordo com o Superintendente Nacional 
de Rede Própria do Sistema Hapvida, Anderson 
Nascimento, as iniciativas representam a prá-
tica humana da medicina, não medindo esfor-
ços para ajudar os locais que mais precisam 
de suporte. “A partir do nosso modelo de atua-
ção, é possível realizar uma ‘leitura’ nacional 
das demandas de cada praça em que atuamos. 
Com esse sistema de saúde integrado, estuda-
mos, todos os dias, as necessidades de cada 
região. Todos os esforços estão sendo feitos 
para garantir o atendimento em todo país”.

Teleconsulta
Outro diferencial intensificado e disponibi-

lizado pelo Sistema Hapvida, inclusive para os 
pacientes do Grupo São Francisco, é o serviço 
de teleconsulta para pacientes com sintomas 
do novo coronavírus e de urgência simples. 
Afinal, o diagnóstico precoce pode ajudar 
na recuperação rápida de doenças como a 
Covid-19.

De acordo com José Luciano Monteiro 
Cunha, diretor corporativo de Telemedicina do 
Sistema Hapvida, a facilidade visa promover 
mais conforto e segurança ao beneficiário, que 

de sua casa pode ter acesso à consulta mé-
dica, avaliação de sintomas e, se necessário, 
receita médica e atestado. Inclusive, podem 
ser realizadas novas consultas para o acom-
panhamento da evolução do paciente. 

“Quando os sintomas são muito graves, as 
pessoas devem buscar uma unidade hospi-
talar, caso contrário, por meio da teleconsul-
ta, o médico vai avaliar o paciente e solicitar, 
se preciso, que vá até uma unidade para um 
tratamento mais específico. Isso evita a ida 
desnecessária a uma emergência quando 
apresentam sintomas leves que podem ser 
tratados em casa”, conclui.

Anderson Nascimento, 
superintendente 
Nacional de Rede 
Própria do Sistema 
Hapvida

assertivos, além de investimentos em estru-
tura, em estratégia de logística e em tecnolo-
gia”, diz Jorge Pinheiro, presidente do Sistema 
Hapvida.

Por ter estrutura própria em todas as re-
giões do Brasil, com 39 hospitais e milhares de 
profissionais da saúde, o Hapvida possui um 
sistema de monitoramento e gestão que per-
mite remanejar suas equipes e equipamentos 
conforme a demanda de cada praça. 

“Aliada a uma plataforma própria de aten-
ção à saúde e capacidade de gestão em tempo 
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No dia 11 de março de 2020, a Organização 
Mundial de Saúde declarou a pandemia do novo co-
ronavírus (SARS-CoV-2) e o mundo foi ‘interditado’ 
para tentar combater o surto da Covid-19.

No Brasil, o primeiro caso da doença foi confir-
mado em 26 de fevereiro e, desde então, o País vem 
adotando medidas para conter a crise sanitária. 

Em todo o mundo, milhões de pessoas foram 
acometidas – algumas de maneira fatal – e todos os 
setores foram impactados pelas medidas de isola-
mento social impostas, o que desencadeou uma das 
piores crises econômicas já vividas pela humanidade. 

Aumento do desemprego, empresas fechando e 
falindo, e a economia despencando são os resultados 
deste cenário de guerra no País e no mundo.

Situações como essa aceleram e efetivam mu-
danças advindas de longos debates públicos. A socie-
dade caminha para pensar soluções para adaptabi-
lidade, sobrevivência e manutenção do ecossistema.

Neste sentido, os setores produtivos já se 

Os impactos da crise da 
Covid-19 e o futuro
Como produção, emprego e trabalho foram afetados pela pandemia 
e quais os caminhos para a retomada

movimentam para elaborar estratégias de retoma-
da e analisam as perdas do período para estabele-
cer metas de crescimento em busca de alavancar a 
economia.

Impactos trabalhistas
O emprego formal, regido pela CLT 

(Consolidação das Leis de Trabalho), foi am-
plamente impactado pela pandemia. Pesquisa 
do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados) de julho de 2020 aponta que 1,2 
milhão de postos de trabalho formais (com cartei-
ra assinada) foram perdidos no primeiro semestre.

A situação é reflexo da “quarentena” impos-
ta para frear a disseminação do vírus. Neste 
cenário de desespero e sem boas perspectivas, 
os governos entraram em ação para criar me-
didas que pudessem dar fôlego às empresas e 
preservar os trabalhadores.

As flexibilizações viabilizadas por medidas 

provisórias puderam mitigar os efeitos da crise 
com novas regras que aliviaram encargos traba-
lhistas e devolveram ao governo federal o papel 
de Estado social.

As opções permitiram a suspensão dos contra-
tos de trabalho por tempo determinado e o saque 
do seguro desemprego, a diminuição de jornada 
e salários com complementação da renda pelo 
governo e a garantia de estabilidade pelo mesmo 
período de vigência dos acordos firmados entre 
patrões e empregados.

Banco de horas de 18 meses, adiantamento 
de feriados, adiantamento de férias, teletrabalho, 
recontratação de pessoas desligadas em prazo 
inferior a 90 dias, entre outras medidas, puderam 
minimizar os efeitos da crise e do desemprego. 

As ações emergenciais seguiram o padrão que 
já vinha sendo adotado desde a reforma trabalhis-
ta (Lei 13.467/2017, aprovada em 13 de julho de 
2017 e em vigor desde 11 de novembro de 2017) 
para promoção da liberdade e do empreendedo-
rismo. É o que diz o juiz do Tribunal Regional 

do Trabalho do Paraná, Marlos Malek, um dos 
redatores do texto que deu origem à nova lei.

“Tentamos diminuir a hostilidade com que o 
Estado trata o empreendedor. Historicamente, o 
Brasil maltratou muito os seus empreendedores, 
seja no âmbito do direito administrativo, seja na 
área trabalhista, no direito civil. Uma das coisas 
que a reforma trabalhista preconizou, um dos nos-
sos eixos, foi justamente a melhoria do ambiente 
de negócios do Brasil”, avalia Malek.

O que sabemos até agora é que o País terá um 
longo caminho pela frente e a retomada depende-
rá da colaboração mútua entre governos e os se-
tores produtivos. No âmbito jurídico, a aposta é na 
conciliação dos conflitos que possam ter surgido 
no período pandêmico, outra previsão da CLT.

“Ao invés de assoberbarmos o poder judiciário 
com ações contenciosas, nós podemos, na verda-
de, resolver com jurisdições voluntárias previstas 
na CLT. Inserido o contexto da reforma trabalhista, 
nós podemos ter a mediação e a arbitragem de 
maneira a tentar dar mais eficiência à máquina 
judiciária”, avalia Malek.

“UMA DAS COISAS QUE A REFORMA 
TRABALHISTA PRECONIZOU, UM DOS 

NOSSOS EIXOS, FOI JUSTAMENTE 
A MELHORIA DO AMBIENTE DE 

NEGÓCIOS DO BRASIL”

Marlos Malek, juiz do 
Tribunal Regional do 
Trabalho do Paraná
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Outra aposta do juiz é no fortalecimento dos sin-
dicatos, tanto patronal como de empregados, que 
poderão convergir nesse processo conciliatório e 
assumir um papel fundamental em prol dos inte-
resses de seus representados. 

“A atuação dos sindicatos será importante para 
o crescimento do País, tendo em vista que podemos 
galgar altas taxas de crescimento no PIB que se fa-
zem necessárias para combater os efeitos da crise 
e voltar a níveis de produção que suportem o pre-
juízo que as empresas tiveram, bem como ter uma 
mola propulsora para novos empregos”.

Crise sem precedentes
Para entender a crise causada pela Covid-19 na 

economia brasileira é necessário primeiro resgatar 
a situação pré-pandemia do setor produtivo, que 
vinha se recuperando lentamente da última crise 
instalada no período de 2015-2016.

Segundo Gabriel Couto, economista da ACIRP, 
tal recessão foi a maior vista no País pelo menos 
desde a década de 1980. E o acumulado de retração 
nestes dois anos ficou pouco acima do patamar da 
atual crise, com projeções que apontam queda no 
PIB entre 5 e 6%. 

A situação que o coronavírus SARS-CoV-2 
colocou o mundo inteiro em 2020 é sem prece-
dentes e contribuiu para diminuição considerável 
de riquezas em poucos meses, além de instaurar 
um cenário generalizado de incertezas. A dívida 
pública brasileira, que nos últimos três anos fe-
chou em 75% do PIB, deve chegar ao final de 2020 
acima dos 90%.  “Este patamar reflete a forte 
elevação de gastos efetuada pelo governo fede-
ral nas medidas de resposta à crise causada pela 
pandemia”, explica Couto.

Retomada lenta
Pelo fato de que o Brasil ainda estava sain-

do de uma das piores recessões de sua história, 
a retomada devará ser lenta e irá exigir união 
de esforços. “É importante que o setor privado 
tenha agilidade para se adaptar e que haja au-
mento da eficiência e da produtividade. Ao passo 
que o setor público deve seguir na agenda de re-
formas, para que haja espaço fiscal para seguir 

adotando medidas de combate à crise, como o 
auxílio emergencial e as linhas de crédito para 
pequenas e médias empresas, limitando o com-
prometimento das contas públicas, que já se 
encontram em condição delicada”, complemen-
ta o economista.

Responsabilidade fiscal
A notícia favorável é que a segurança jurídica 

e a responsabilidade fiscal estão mantidas, mas é 
preciso alerta para as ameaças a instituições im-
portantes. “Um bom exemplo é o teto de gastos do 
setor público, que permitiu redução significativa da 
inflação e da taxa de juros, porém há uma pressão 
de diversos setores da sociedade para revogação 

do teto”, alerta Couto.
Ele destaca ainda que a gestão pública, princi-

palmente da equipe econômica, será avaliada de 
acordo com sua capacidade de realizar políticas 
que socorram pessoas e empresas fragilizadas, 
sem descartar os avanços realizados nos últimos 
anos.

A renda básica é um mecanismo utilizado em 
diversos países desenvolvidos e que ganha força 
neste momento. Tendo como principal base a 
sustentação do setor produtivo e a transferência 
de renda, tal dispositivo será fundamental para a 
retomada da economia a longo prazo. 

“Estamos diante de um dos cenários mais 
desafiadores pós-Segunda Guerra Mundial. As 
medidas de combate à pandemia, embora muito 
necessárias, afetam de maneira significativa a 
maior parte das atividades econômicas. O Brasil 
deve se inspirar em países que tiveram sucesso 
em conter a crise minimizando os impactos eco-
nômicos que, apesar de inevitáveis, podem ser 
mitigados com a adoção de políticas adequadas”, 
conclui Couto.

Efeitos na indústria
A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE 

apontou que em abril deste ano a produção in-
dustrial apresentou retração de 18,8% em com-
paração a março, queda mais acentuada desde 
o início da série histórica, em 2002, refletindo os 
efeitos do isolamento social provocado pela pan-
demia da Covid-19.

Outra consulta recente, realizada entre 18 e 
26 de junho pela da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), revelou que sete em cada dez 
indústrias brasileiras perderam faturamento du-
rante a pandemia. A queda foi sentida mais pelas 
grandes (76%) do que pelas empresas de médio 
porte (68%).

O levantamento mostrou ainda que a situação 
provocou mudanças importantes nas empresas, 
com reflexos em produção, vendas, relaciona-
mento com fornecedores, controle de estoques, 
gestão logística e também nas relações de 
trabalho.

Industrial há 43 anos, o presidente da ACIRP, 
Dorival Balbino, acredita que desde o início da 
pandemia as indústrias sofrem dificuldades tanto 
quanto o comércio. 

 “As determinações de fechamento do comér-
cio e isolamento social foram completamente 

“É MUITO IMPORTANTE QUE O SETOR 
PRIVADO TENHA AGILIDADE PARA SE 
ADAPTAR E QUE HAJA AUMENTO DA 

EFICIÊNCIA E DA PRODUTIVIDADE. AO 
PASSO QUE O SETOR PÚBLICO DEVE 
SEGUIR NA AGENDA DE REFORMAS”

Gabriel Couto, 
economista da 
ACIRP

Dorival Balbino, 
industrial há 43 anos e 
presidente da ACIRP
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desencontradas, pelo menos no estado de São 
Paulo. O setor industrial necessita do comércio 
para escoar seus produtos. Acredito que a ideia 
era dar força para que a indústria contribuísse 
de alguma forma na produção de suprimentos, 
o que aconteceu de forma tímida por falta de 
investimento”, avalia.

Indústria 4.0
Um dos debates mais presentes nos ambien-

tes da indústria, de comércio e de serviços é so-
bre como será o “novo normal”, como serão as 
atividades após a pandemia?

Esta ainda é uma pergunta sem resposta de-
finitiva, mas alguns caminhos vêm sendo apon-
tados e envolvem uma grande preocupação com 
a segurança dos funcionários e visão global dos 
negócios para a continuidade das operações.

No âmbito da indústria 4.0, termo cunhado 
pela primeira vez em 2012 por Siegfried Dais e 
Henning Kagermann, na Alemanha, o conceito 
de fábricas inteligentes é o desafio pós-pande-
mia e envolve o investimento em IoT (Internet 
das Coisas), que será fundamental para elabo-
ração de estratégias para a retomada. 

Essa tendência tecnológica, com automação 
inteligente e máquinas interconectadas, visa au-
mentar a produtividade da linha de produção, re-
duzir custos, melhorar a qualidade dos produtos 
e abrir novos mercados. 

“O setor industrial deverá se enquadrar 
cada vez mais no conceito de indústria 4.0 para 
atender, não só a uma exigência do mercado e 
do “espírito” do tempo, como para protagoni-
zar a retomada da economia no País”, ressalta 
Balbino.

Varejo
O comércio varejista, com alta representati-

vidade no setor produtivo brasileiro, foi um dos 
mais afetados pela pandemia, principalmente 
os segmentos considerados não-essenciais, que 
experimentaram uma queda brusca nas ativida-
des e no faturamento.

As relações de consumo tiveram uma enor-
me mudança. O distanciamento social obrigou 

os lojistas a investirem em entregas por siste-
ma delivery e drive-thru, e as vendas migraram 
para o ambiente digital. 

Para Éder John Mialich, diretor comercial 
da rede de supermercados que leva seu so-
brenome, o varejo não será o mesmo depois 
do surgimento da Covid-19. “A ajuda do varejo 
virtual está acontecendo com maior intensida-
de agora, mas com certeza muitos consumi-
dores deverão manter esse hábito de compra 

pela facilidade ou por receio de aglomerações. 
Muitas empresas não tinham esse formato de 
venda e estão se adequando para que possam 
gerar algum faturamento e se manterem ati-
vas”, diz.

Bares e restaurantes
Portas fechadas, despesas com aluguel, tri-

butos e encargos trabalhistas levaram muitos 
estabelecimentos do setor de bares e restau-
rantes à falência e outros tantos a um cenário 
desolador e de situação desesperadora. 

Não obstante estar enquadrado como servi-
ço essencial, sem a presença do público o setor 
se viu diante da necessidade de cortar a maior  
parte de seus colaboradores e arcar com a per-
da do faturamento e dos produtos que venceram 
no estoque por falta de consumidores.

Sem perspectiva de retomada definitiva, 
o empresário Paulo Laingruber, proprietário 
do Paddock Restaurante, Bar e Choperia, em 
Ribeirão Preto, exprime sua preocupação com o 
futuro do segmento, que deve passar um longo 
período operando com capacidade reduzida e 
investindo no reforço dos protocolos sanitários 
impostos ao mundo depois da atual pandemia. 

“Acredito que o futuro seja de reestrutura-
ção e valorização dos serviços responsáveis das 
empresas que realmente estão comprometidas 
com o novo normal, além da garantia de ofere-
cer ao cliente novas experiências de consumo”, 
conta.

Impactos no Agronegócio
A análise que o Prof. Dr. Marcos Fava Neves, 

titular da FEA-RP/USP (Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto), 
faz do agronegócio não foge a de outros setores, 
embora haja uma diferença na percepção dos im-
pactos provocados. 

“A pandemia afetou de maneira distinta os se-
tores do agronegócio formados pelo ‘antes da por-
teira’ (empresas de insumo, fazendas) e o que vem 
depois das fazendas, como indústrias, distribuição, 
o setor de alimentação, entre outros”. 

Fava explica que o setor de restaurantes e 

“O SETOR INDUSTRIAL DEVERÁ SE 
ENQUADRAR CADA VEZ MAIS NO 

CONCEITO DE INDÚSTRIA 4.0 PARA 
ATENDER NÃO SÓ UMA EXIGÊNCIA 
DO MERCADO E DO “ESPÍRITO” DO 

TEMPO, COMO PARA PROTAGONIZAR A 
RETOMADA DA ECONOMIA NO PAÍS”

Éder John 
Mialich, diretor 
comercial 
de rede de 
supermercados

Paulo 
Laingruber, 
proprietário do 
Paddock Bar, 
Restaurante e 
Choperia
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outros pontos de venda de gêneros alimentícios, 
como feiras e comércios diversos, foram extrema-
mente impactados pela queda nas vendas. 

Já a agricultura, fora segmentos específicos 
como o de flores, atrelado ao setor de eventos, 
sobreviveu bem “porque o alimento é a última 

coisa a ser cortada por uma família”. 
O agronegócio, segundo ele, tem sido e conti-

nuará a ser essencial na recuperação pós-pandemia 
pelo fato de continuar ativo na geração de emprego 
e renda. “Provavelmente são R$ 720 bilhões ge-
rados pelo campo brasileiro no setor de alimen-
tos e carnes. E as exportações também devem 
passar de US$ 100 bilhões. Esse recurso já está 
ajudando a retomada da atividade econômica 
no Brasil e a manutenção do emprego”, pontua 
Fava Neves.

Ele ressalta ainda a expectativa do País su-
prir as demandas mundiais de abastecimento, o 
que também deve colaborar para a retomada da 
economia. “Eu defendo a ideia do Brasil como 
fornecedor mundial sustentável de alimentos, 
aproveitando todo o potencial ambiental que 
nós temos. Com a agricultura e pecuária usan-
do menos de um terço da área do Brasil, o País 

tem chance de crescer sem 
precisar avançar sobre as áreas 
de preservação e sair fortaleci-
do dessa crise, mais eficiente, 
mais maduro e com capacidade 
de aumentar as exportações”, 
conclui.

Adaptações no ensino
A educação em todos os 

seus níveis também provou 
um sabor amargo com a che-
gada do novo coronavírus. De 
um dia para outro, escolas e 
universidades tiveram de fe-
char as portas e patinaram 
na utilização de ferramentas 
alternativas para o ensino. 

Fora as dificuldades de 
adaptação, os estabelecimen-
tos privados vêm sofrendo 
grande impacto financeiro 
com inadimplências e cance-
lamento de matrículas, efeito 
do desemprego e da diminui-
ção de renda. 

A imposição do distan-
ciamento social favoreceu a 
implementação de sistema 
digital e acelerou o debate 
sobre o ensino híbrido, con-
ceito experimental que com-
bina elementos da tecnologia 
digital com as interações pre-
senciais, no intuito de per-
sonalizar a educação e aten-
der as demandas atuais da 
sociedade.

“Já vínhamos desenhando 
este futuro de educação hí-
brida no ensino superior, que 
se difere do tradicional EAD 
(Ensino à Distância). Contudo, 
aquilo que vinha sendo pre-
parado e estruturado teve 
que entrar em operação de 

“COM A AGRICULTURA E PECUÁRIA 
USANDO MENOS DE UM TERÇO 

DA ÁREA DO BRASIL, O PAÍS 
TEM CHANCE DE CRESCER SEM 
PRECISAR AVANÇAR SOBRE AS 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E SAIR 
FORTALECIDO DESSA CRISE, MAIS 
EFICIENTE, MAIS MADURO E COM 
CAPACIDADE DE AUMENTAR AS 

EXPORTAÇÕES”

Marcos Fava, professor 
da FEA-RP/USP

Anderson Romanello, 
diretor acadêmico do 
Centro Universitário 
Moura Lacerda
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forma muito rápida e intensa diante das ne-
cessidades sanitárias”, comenta Anderson 
Romanello, diretor acadêmico do Centro 
Universitário Moura Lacerda. 

Ele conta que a inclusão das TICs 
(Tecnologias de Informação e Comunicação), 
uma formação complementar implantada 
pelos professores em diversos cursos, pos-
sibilitou que muitos passassem a dominar 
algumas tecnologias necessárias à relação 
ensino-aprendizado.

“Isso também serviu para desmistificar, 
antes mesmo da pandemia, a utilização de 
ferramentas tecnológicas com resultados po-
sitivos na graduação, mas insisto: nada disso 
excluiu ou substitui o professor comprometi-
do com seus alunos”, ressalta.

 Desigualdade digital
Para o acadêmico, a necessidade de transição do 

ensino presencial para o digital escancarou a desi-
gualdade do Brasil em disponibilizar infraestrutura 
tecnológia a alunos e professores.

“A inclusão digital precisa avançar em nosso 
País. E para isso é preciso que haja políticas públi-
cas sérias e que contemplem mais faixas sociais 
e geográficas. A falta de conexão com a internet 
mostra um hiato na própria educação como um 
todo: quanto mais gente sem acesso, maiores são 
e serão as desigualdades e maiores são e serão os 
problemas futuros a serem enfrentados”, avalia. 

Para ele, a chave para a educação em tempos 
de pós-pandemia é investir em inovação, sobretudo 
neste momento em que a tecnologia tem ocupado 
espaços maiores na vida das pessoas.

Futuro do entretenimento
Ao impedir a aglomeração de pessoas em um 

mesmo ambiente, a crise sanitária derrubou toda 
uma cadeia de produção do entretenimento, im-
pactando produtoras, artistas, casas de shows, 
hotéis e outros estabelecimentos, montadores, 
recepcionistas, seguranças, e uma série de ou-
tros profissionais envolvidos na realização de 
eventos. 

Pela primeira vez desde 2002, Ribeirão Preto 
não viu acontecer o João Rock, tradicional festival 

O NOVO NORMAL

brasileiro que reúne todos os anos fãs do Brasil 
inteiro. Em 2019, o festival reuniu 65 mil pessoas, 
registrando recorde de público.

De acordo com Luit Marques, um dos organi-
zadores, a montagem do projeto gera milhares de 
empregos diretos e indiretos, sem falar na ocu-
pação plena da rede hoteleira e na movimentação 
de serviços, sobretudo de bares e restaurantes.  

Sobre o futuro, Marques acredita que haverá 
uma aceleração do movimento digital e físico jun-
tos. “Os grandes festivais que acontecem no físico 
já eram transmitidos pela internet, além dos veí-
culos de comunicação de massa, como as TVs. A 
pandemia trouxe um novo movimento, das lives. 
Este fator vai fazer com que o produto físico deixe 
de ser apenas um canal único e o digital vai se 
tornar um produto a ser utilizado pelos eventos 
físicos de maneira mais intensa, como forma de 
‘socializar’”, aposta.

“A INCLUSÃO DIGITAL PRECISA 
AVANÇAR EM NOSSO PAÍS. E PARA 

ISSO É PRECISO QUE HAJA POLÍTICAS 
PÚBLICAS SÉRIAS E QUE CONTEMPLEM 
MAIS FAIXAS SOCIAIS E GEOGRÁFICAS”

Luit Marques, empresário e 
organizador do João Rock
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Com objetivo de auxiliar no crescimento dos 
negócios e para melhoria da gestão empresarial, 
a ACIRP deu início a um projeto de qualificação 
que oferece cursos, consultorias e treinamentos 
para seus associados no período de julho de 2020 
a fevereiro de 2021.

Desenvolvido pelo Departamento de Educação 
Empresarial e Programa Empreender, o projeto 
recebeu investimentos de R$ 360 mil viabilizados 
por meio de parceria com a Facesp (Federações 
das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo) e CACB (Confederação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo) e apoio do 

Capacitação para 
a retomada
Cursos de educação empresarial são destinados 
ao enfrentamento da crise

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas).

Ao todo serão oferecidos 44 cursos em be-
nefício de 520 empresas, com capacitação para 
660 pessoas, entre empresários e colaboradores, 
além de 1.760 horas de consultoria. O projeto é 
voltado a micro e pequenas empresas e microem-
preendedores individuais associados da entidade 
em todos os segmentos: indústria, comércio, ser-
viço e agronegócio. 

“Diante de uma crise tão devastadora para os 
negócios, nós da ACIRP estamos o tempo todo 
buscando formas de ajudar os associados com 

informações e qualificação para enfrentarem os 
desafios. Esta iniciativa é mais uma maneira da 
entidade ajudar a economia da cidade”, comenta 
o presidente da ACIRP, Dorival Balbino.

O objetivo é auxiliar os empresários a superar 
a crise da pandemia e buscar novos negócios. O 
projeto atua em todas as áreas de gestão e tem 
como foco a inserção e fomento das empresas 
no comércio eletrônico, passando pelo marketing 
digital para vendas e relacionamento na internet. 
O diferencial é a personalização conforme a ne-
cessidade da empresa.

Para o vice-presidente da FACESP, Francisco 
Pinghera, a união das entidades é fundamental 
neste momento de crise. “É um momento delica-
do da economia e a soma de esforços em busca 
de recursos e soluções é fundamental para auxi-
liar os pequenos negócios”, pontua.

“Este projeto da ACIRP é, sem dúvida, um im-
portante aliado das micro e pequenas empresas 
de Ribeirão Preto na retomada das atividades 
econômicas no período pós-pandemia. As capa-
citações que serão oferecidas darão oportunida-
de para que os empresários encontrem meios 
de se reinventar, inovar e crescer mesmo em um 
cenário tão desfavorável”, avalia o presidente da 
CACB, George Pinheiro.

O coordenador executivo da CACB e coorde-
nador do Empreender, Carlos Rezende, relembra 
e reforça a importância do papel do associativis-
mo. “O projeto da ACIRP, que receberá apoio do 
Empreender Competitivo, é uma grande mostra 
da importância do associativismo para o fortale-
cimento dos micro e pequenos negócios, princi-
palmente neste momento que exige dos empre-
sários uma adaptação acelerada às tecnologias 
digitais de forma a facilitar processos e garantir 
competitividade no mercado”. 

Rezende lembra que a crise deixou ainda mais 
evidente a necessidade de melhoria dos proces-
sos. “Só por meio de capacitação podemos ga-
rantir que as empresas não pereçam, ainda mais 
agora. Treinamentos e consultorias, que são um 
grande foco do Programa Empreender, irão ace-
lerar a retomada das atividades dos empreendi-
mentos”, afirma.

As atividades já estão sendo realizadas de 
forma contínua e há previsão de ampliar o pro-
jeto de forma a intensificar a colaboração para 
a retomada da economia. Ao associado cabe 
uma contrapartida financeira simbólica para 
usufruir dos benefícios.

Mais informações e detalhes podem ser obtidos 
junto ao Departamento de Educação Empresarial  e 
ao Programa Empreender pelos seguintes canais:

cursos@acirp.com.br
(16) 3512-8141 / 99198-2405 (WhatsApp)

empreender@acirp.com.br
(16) 3512-8168 / 98147-3147 (WhatsApp)

Projeto atua em todas as áreas de 
gestão e tem como foco a inserção 

e fomento das empresas no 
comércio eletrônico, passando pelo 

marketing digital para vendas e 
relacionamento na internet

Para Balbino, iniciativa é mais 
uma maneira de ajudar na 
retomada da economia da 
cidade

Francisco Pinghera, vice-presidente 
da Facesp: “É preciso união das 
entidades para distribuição de 
recursos voltados à capacitação 
profissional”
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Nos últimos meses, vivenciamos um fluxo ili-
mitado de informações sobre a pandemia do novo 
coronavírus, disponibilizadas por veículos de co-
municação, entidades e canais oficiais dos poderes 
públicos. 

Não faltaram notícias sobre saúde, economia, 
isolamento social, novos protocolos de higiene, a 
chegada de vacinas contra o vírus, como manter os 
negócios, como inovar, novas relações trabalhistas, 
entre outros temas. 

ACIRP: fonte segura de 
dados confiáveis
Diversos canais foram criados para levar conteúdos de utilidade aos empresários

Em meio a esse mar de informações, a ACIRP  
assumiu o protagonismo e se tornou referência em 
abastecer com dados relevantes a classe empresarial 
de Ribeirão Preto e região, tornando-se modelo de 
comunicação de qualidade até mesmo para outros 
Estados e municípios.

Por meio de boletins diários especiais sobre a pan-
demia, o empresariado teve a oportunidade de acom-
panhar de forma unificada as novas regras e se man-
ter atualizado quanto à situação do Estado e do País. 

Os boletins foram divulgados por e-mail e 
WhatsApp, permitindo aos cadastrados receber 
os conteúdos e também tirar suas dúvidas.

A ACIRP investiu ainda em formação via lives e 
videoaulas realizadas em seus canais no YouTube 
e Facebook por meio do Núcleo de Educação 
Empresarial e Programa Empreender.

“Oferecemos um suporte de informações con-
fiáveis para que o empresariado pudesse ter aces-
so, de forma simples e clara, às determinações 
dos governos em relação aos tributos, questões 
trabalhistas, novos protocolos de higiene, no-
tícias úteis para sobrevivência das empresas e 
apoio para que estas migrassem para o ambien-
te digital”, explica o presidente da ACIRP, Dorival 
Balbino.

Outra importante frente de investimento da 
entidade no campo da informação foi a pesquisa. 
Por meio do seu Núcleo de Inteligência, a ACIRP 

“OFERECEMOS INFORMAÇÕES 
CONFIÁVEIS DURANTE A PANDEMIA 
PARA QUE O EMPRESÁRIO PUDESSE 

TER ACESSO, DE FORMA SIMPLES 
E CLARA, ÀS DETERMINAÇÕES DOS 

GOVERNOS”

promoveu levantamentos periódicos sobre a situa-
ção das empresas. Os dados ajudaram a mapear a 
economia e sua evolução no período, possibilitan-
do à entidade prever os desdobramentos da crise 
e levantar as lacunas deixadas pelos governos 
para agir em favor de seus associados e por me-
lhores condições de enfrentamento da crise.
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MEMÓRIA

A ACIRP perdeu recentemente um dos seus 
membros mais antigos e respeitados, o empre-
sário e ex-diretor Lino Strambi, que faleceu no 
dia 10 de junho, vítima de Alzheimer.

A entidade divulgou nota oficial de pesar, 
referindo-se a ele como uma figura célebre, 
que por muitos anos se manteve presente e 
atuante na vida da Associação, tendo ocupado a 
vice-presidência, superintendência da Distrital 
Centro – da qual foi um dos fundadores e o pri-
meiro presidente– e também a diretoria, como 
tesoureiro, registrando sempre uma participa-
ção efetiva, fecunda e duradoura.

Lino Strambi era proprietário da empresa ho-
mônima localizada na rua Barão do Amazonas, 
no Centro da cidade, fundada em 1964 para 
dedicar-se inicialmente ao fornecimento de 

ACIRP se despede 
de Lino Strambi
Um dos associados mais antigos, com forte atuação na entidade, morreu em junho

produtos e serviços para a área de engenha-
ria. Hoje, o Grupo Lino Strambi atua em vários 
segmentos, que incluem gráfica rápida, mate-
riais para pintura, artesanato, desenho e enge-
nharia, além de espaço cultural para cursos e 
exposições. 

Amigos próximos destacam uma de suas 
principais características: a disposição per-
manente em ajudar o próximo, sobretudo os 
menos favorecidos. Dizem que não fazia alarde 
sobre quem ou com quanto ajudava. Discreto, 
era de poucas palavras.

“Sebastião, o silêncio é a oração da sabe-
doria. Pense muito antes de falar, porque as 
palavras podem machucar. Então, pense sem-
pre muito antes de falar alguma coisa para 
alguém. E, se for falar, fale de coisas boas, 

elogie”, relembra o dentista Sebastião de Aguiar 
Azevedo Júnior, que conviveu com Lino por mais 
de duas décadas.

“Foram muitas conversas, muitas. E o mais in-
teressante é que não me lembro dele algum dia ter 
repetido um assunto. Conviver com ele foi um gran-
de aprendizado”, conta o amigo.

Os dois integravam uma confraria de empresá-
rios, da qual fazem parte os confrades José Roberto 
Pereira Alvim, Carlos Leão e Túlio Santini, entre ou-
tros, que se reune toda quarta-feira para conversar. 
Há mais de vinte anos, eles deixam os negócios de 
lado e sentam, simplesmente, para bater papo.

“Com o tempo, criamos uma ligação tão for-
te que nem dá para dizer que somos amigos, 
somos irmãos mesmo, ali é um pelo outro. O 
Lino vai fazer muita falta”, lamenta Sebastião.

Índios e DKW
Lino Strambi tinha um amor incondicional 

pelos povos indígenas. Em mais de uma ocasião, 
quando Ribeirão Preto recebeu representantes 
de diversas tribos, era na casa do empresário 
que eles ficavam. Foram várias viagens para re-
servas, onde comeu e dormiu com os índios, se 
divertiu e também passou um susto homérico, 
quando desconfiou que um cacique seu amigo 
tinha a intenção de casá-lo com a filha.

Outra paixão é uma DKW impecável, sem 
nenhum risco na pintura, que permanece em 
sua residência. Foi o primeiro automóvel que 
usou para trabalhar. Mostrava o veículo com 
orgulho para as visitas e chegou a comprar até 
um motor novo, que não foi tirado da caixa. Lino 
Strambi era viúvo e deixa três filhos.

“FORAM MUITAS CONVERSAS, 
MUITAS. E O MAIS INTERESSANTE É 
QUE NÃO ME LEMBRO DELE ALGUM 

DIA TER REPETIDO UM ASSUNTO. 
CONVIVER COM ELE FOI UM GRANDE 

APRENDIZADO”

Dorival Balbino, Lino Strambi, João Bignardi e 
Álvaro Polastrini em cerimônia de inauguração 
da galeria de ex-superintendentes 
da Distrital Centro
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BEM-ESTAR

O empresário Renato Rodrigues Pereira 
trabalha há mais de 4 anos com locação de 
bicicletas e viu na chegada da pandemia uma 
oportunidade de expandir seus serviços, mes-
mo com as recomendações de distanciamento 
social e permanência em casa. 

“Comecei a observar que muitas pessoas 
não iriam deixar de pedalar e vi uma oportuni-
dade de reinventar meu negócio. Lembrei das 
bicicletas das academias (que foram fechadas 
por decretos estaduais e municipais). Entrei 
em contato com algumas que já tinha relacio-
namento e fizemos um contrato, em que a mi-
nha empresa assume todas as responsabilida-
des e realiza o processo de locação”, explica.

Quando o esporte 
vai até você
Profissionais oferecem soluções para quem não quer ficar 
parado se exercitar em casa

Pereira também levou em consideração 
que muitas pessoas passaram a trabalhar 
em casa e teriam mais tempo livre para se 
dedicar aos exercícios e cuidados com a saú-
de, podendo conquistar novos adeptos do 
ciclismo. 

Ele então disponibilizou em seu site bici-
cletas ergométricas spinning com planos de 
locação semanais e mensais para que as pes-
soas não deixassem de pedalar mesmo não 
saindo de suas casas.

“Observamos uma mudança positiva de 
mentalidade na população mundial durante a 
pandemia: aqueles que não faziam exercícios 
passaram a fazer. Os dados mostram que o 

coronavírus tem mais impacto em pessoas 
com alguma comorbidade e isso fez com que 
elas buscassem ajuda no esporte, e o ciclis-
mo entra como uma solução plausível e fácil”, 
ressalta o empreendedor. 

A iniciativa foi um alento para o ortopedis-
ta Gustavo Zauith, especialista em medicina 
do esporte e praticante de mountain bike há 
29 anos, que encontrou uma alternativa para 
manter a prática de atividades físicas durante 
a quarentena. 

“Ter uma bicicleta ergométrica em casa foi 
um grande diferencial durante o isolamento 
social. Eu e minha esposa utilizamos a bike, 
e a praticidade de poder praticar um esporte 
que gostamos no conforto da nossa casa, no 
horário e nos dias que quiséssemos, favore-
ceu muito a nossa qualidade de vida, tanto 
física quanto mental”, comenta. 

Como médico, Zauith lembra que os exercí-
cios físicos aumentam a imunidade, reduzem 
o estresse e a depressão e melhoram a quali-
dade do sono, entre muitos outros benefícios 
dos quais não se deve abrir mão, principal-
mente, numa fase de tensão e preocupações 
como a gerada pela pandemia.

Nova modalidade: personal trainer online
Há mais de 20 anos exercendo a profissão 

de educadora física, Alessandra Biatto também 
identificou durante a pandemia uma oportu-
nidade de inovar. Com as academias fechadas 
e impossibilitada de atender seus alunos em 
domicílio, a personal trainer, que também é 
professora de hidroginástica, natação e pilates, 
transferiu suas aulas para o mundo virtual.

“Todos os meus alunos estão fazendo aulas 
on-line e eu tive uma aceitação muito grande 
da parte deles. Por ser a primeira vez nes-
sa estratégia, está dando muito certo; temos 
uma sintonia muito legal. Estou sempre aten-
ta à execução dos movimentos e elaboro um 
treino personalizado para cada um”, explica 
Alessandra. 

Para ela, situações adversas como esta en-
frentada pelo mundo em 2020 são oportunidades 
para se reinventar. “É preciso correr atrás, se de-
dicar, estudar. Oferecer o que há de melhor para 
que o treinamento do aluno seja bem-sucedido é 
o diferencial”, completa a profissional.

Além de alugar bikes 
convencionais, Renato 
expandiu seu negócio 
alugando as ergométricas 
também

Gustavo Zauith 
alugou uma bicicleta 
ergométrica para 
pedalar em casa

A educadora física Alessandra 
Biatto passou a dar aulas 
virtuais para manter o 
atendimento aos alunos
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Em meados de abril, Ribeirão Preto, assim 
como tantas outras localidades, se viu em uma 
situação de escassez de material de proteção 
individual, os chamados EPIs (Equipamento de 
Proteção Individual).

O setor público de saúde, que normalmente 
utilizava 300 máscaras por mês, passou a utilizar 
três mil por dia por conta da pandemia. O con-
sumo em larga escala se intensificou mais ainda 
com a recomendação de uso por todos os seg-
mentos, como indústrias, comércios e serviços, 
além do uso doméstico em geral.

Pensando nisso, a ACIRP investiu R$ 21,5 mil 
na compra de matéria-prima doada ao projeto 
Máscaras do Bem, que conta com voluntários 
e equipes de saúde do município para confec-
cionar máscaras, principalmente para uso dos 

Máscaras do Bem
Doação da ACIRP resultou na produção de mais de 50 mil máscaras e 2 mil aventais 
para profissionais de saúde

profissionais da Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS).

Foram doados 2.120 metros de elástico roli-
ços, 164 mil fechos práticos, 6.350 mil unidades 
de filtro SMS (produzido com tecnologia de spun-
bonded, meltblown e spunbonded) e 7.063 mil 
metros de TNT (tecido não tecido). 

A produção foi realizada na Escola Municipal 
de Ensino Profissionalizante Dr. Celso Charuri e 
contou com colaboração de 50 voluntários. “A ação 
teve por objetivo cumprir uma função social la-
tente de colaboração mútua entre instituições pú-
blicas e sociedade civil organizada, comprovando 
que é possível construir um processo colaborativo 
para que as demandas sejam cumpridas de forma 
efetiva”, comenta a coordenadora do Núcleo de 
Responsabilidade Social da ACIRP, Silvia Balbino.

A doação da entidade rendeu 50.551 másca-
ras com tecnologia certificada e 2.890 aventais 
que foram distribuídos para 65 unidades de saú-
de, instituições de idosos, hospitais públicos, 
Polícia Militar e SAMU (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência). 

Todo o material fabricado foi supervisionado 
por uma equipe técnica do projeto composta por 
médicos, infectologistas, enfermeiros e arte-
sãs voluntárias e seguiu os critérios da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
e da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). 

Segundo a enfermeira da Secretaria Municipal 
da Saúde e gestora logística do projeto, Karina 
Fonseca de Souza Leite, a necessidade de con-
feccionar os EPIs surgiu diante da urgência em 
proteger os profissionais da saúde. 

“Estudamos um modelo seguindo a legis-
lação e colocamos a mão na massa. Através 
do WhatsApp, formamos um grupo de volun-
tários que auxiliaram tanto com mão de obra 
como na arrecadação de fundos para o projeto. 
Recebemos visitas de várias instituições que fo-
ram aprender conosco para utilizar no seu hos-
pital ou clínicas.”

Karina conta que eles também receberam a 
visita de um pesquisador de Harvard que tomou 
conhecimento do projeto Mascaras do Bem e o 
incluiu em uma iniciativa internacional de uni-
versidades americanas que avalia a produção de 
EPIs durante a pandemia. 

“Uma amostra das máscaras confeccionadas 
foi enviada aos Estados Unidos para exames e 
laudo de eficácia do produto. A intenção foi ava-
liar e propor um padrão que seja mais seguro 
aos profissionais da saúde em todo o mundo”, 
explica a enfermeira.

Para o diretor da escola Celso Charuri, 
Roberto Rodrigues Pereira Junior, é muito im-
portante a colaboração das instituições no 
combate e enfrentamento da Covid-19, prin-
cipalmente para suprir demandas que o poder 
público não consegue.

“No início da pandemia em Ribeirão, não 
tínhamos material disponível pra oferecer as 

condições de trabalho necessárias aos profissio-
nais de saúde. A ação da ACIRP foi de extrema 
importância para que a gente pudesse não só 
preencher esta lacuna, mas também criar opor-
tunidades de inovação, como foi o caso da certifi-
cação da máscara produzida aqui”, conclui.

A iniciativa deu tão certo que se ramificou, com 
apoio do Comitê Municipal de Enfrentamento à 
Covid-19, para atender a demanda por másca-
ras de tecido caseiras para pacientes do SUS 
(Sistema Único de Saúde) e comunidades caren-
tes de Ribeirão Preto.

O projeto Máscaras do Bem está mencionado 
como case na sessão “comunidade” do site www.
combatecovidbrasil.org, um portal de informa-
ções ligado ao MGB (Mass General Brigham) 
Center for Covid Innovation, instituto voltado 
para inovações no desenvolvimento de equipa-
mentos de proteção para equipes clínicas e ao 
N95DECON, consórcio científico voluntário de 
cientistas, engenheiros, clínicos e estudantes de 
universidades dos EUA, além de profissionais do 
setor privado, que procura revisar, coletar, publi-
car e disseminar informações científicas sobre 
a descontaminação do N95 (máscara modelo de 
respirador de utilização hospitalar).

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Voluntários do projeto durante a produção dos EPIs

Silvia Balbino, 
coordenadora 
do núcleo de 
Responsabilidade 
Social da ACIRP
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Cadastro Positivo 
reduz probabilidade 
de inadimplência
Consulta a Cadastro Positivo se faz mais importante no 
cenário de pandemia ao possibilitar conhecer histórico de 
pagamentos de consumidor e empresas

Diretora de Produtos 2.0 e Relacionamento da Boa Vista SCPC

A pandemia do novo coronavírus trouxe um 
cenário crítico para as finanças dos brasileiros e 
para os caixas das empresas, com crescimen-
to do desemprego e consequente aumento da 
inadimplência.

Neste “novo normal”, a palavra de ordem é 
cautela na concessão de crédito e conhecer a re-
putação de quem pede crédito, seja pessoa física 
ou jurídica, é fundamental para se ter previsibi-
lidade nos recebíveis e assim reduzir a inadim-
plência, que vem crescendo conforme pesquisas.

Em abril, ela avançou 5,8% em relação ao mês 
anterior para pessoas físicas. Pelo lado das em-
presas, os pedidos de falência no País voltaram 
a subir e registraram alta de 28,9% em junho, na 
variação mensal. Já os pedidos de recuperação 
judicial, as falências decretadas e as recupe-
rações judiciais deferidas aumentaram 82,2%, 
93,0%, e 103,3%, respectivamente. Os dados são 
da Boa Vista SCPC.

Portanto, a consulta ao Cadastro Positivo se 
faz mais importante neste contexto ao possi-
bilitar conhecer o histórico de pagamentos do 
consumidor e das empresas. “Quem concede 
crédito precisa de sistemas que possam reduzir 
a probabilidade da inadimplência. As consultas 
ao Cadastro Positivo devem ser aceleradas, uma 
vez que este banco de dados contém o históri-
co de adimplência e de inadimplência de cada 
PJ e de cada PF”, alerta Lola de Oliveira, diretora 
de Produtos 2.0 e Relacionamento da Boa Vista 
SCPC.

Por que usar o Cadastro Positivo?
Este banco de dados reúne informações po-

sitivas dos consumidores e empresas, valori-
zando o pagamento em dia de compromissos 
financeiros, não dando ênfase apenas às dívidas 
atrasadas. Ao indicar os bons pagadores, reduz 
o risco de inadimplência.

Outro ponto favorável do Cadastro Positivo é 
que ele viabiliza a inclusão financeira de consumi-
dores que não têm acesso ao crédito, assim como 
de micros e pequenas empresas, além de prevenir 
o superendividamento ao sinalizar se quem está 
solicitando crédito tem espaço no seu orçamento 
para novas dívidas.

Como é construído o Cadastro Positivo?
O Cadastro Positivo é um banco de dados com 

o histórico de pagamento de cada consumidor e 
de cada empresa, com informações relacionadas 
ao pagamento de dívidas (em dia ou em atraso), 
desde as cobranças de consumo (energia, água, 
telefone) até contas parceladas, como emprésti-
mos, crediários e financiamentos. “Ele traz infor-
mações completas de pessoas físicas e jurídicas, 
diferentemente do ‘negativo’, que reúne informa-
ções de ausência de pagamento, aquelas dívidas 
vencidas e não pagas”, completa Lola.

O registro no Cadastro Positivo é realizado a 
partir do CPF ou do CNPJ e é atualizado automa-
ticamente e rotineiramente pela Boa Vista SCPC. 
Ele entrega ao mercado uma pontuação (Score) 
de acordo com a pontualidade de cliente. Quanto 
mais perto de mil esta pontuação, maior seguran-
ça terá a empresa na construção do perfil financei-
ro de quem solicita crédito e os riscos que possam 
representar.

publ i ed i tor ial

“As consultas ao Cadastro 
Positivo devem ser aceleradas, 
uma vez que este banco de 
dados contém o histórico de 
adimplência e de inadimplência 
de cada PJ e de cada PF”
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Live
solidária
Live
solidária

A assistente social Cristina Ruiz recebe a doação das fraldas pelo 
gerente de marketing da ACIRP, Carlos Ferreira

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Buscando amenizar as dificuldades de abas-
tecimento de entidades filantrópicas durante 
a pandemia da Covid-19, a ACIRP, por meio de 
seu Núcleo de Responsabilidade Social, rea-
lizou no dia 6 de julho, a entrega de doações 
de fraldas geriátricas para duas Instituições 
de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e 

para a Beneficência Portuguesa, que atende 
pacientes pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Sob a orientação da assistente social do 
Núcleo, Celia Moura, as doações foram en-
tregues ao serviço social de cada instituição 
pelo gerente de Marketing da ACIRP, Carlos 
Ferreira.

A última visita foi realizada na 
Beneficência Portuguesa, onde 
foram entregues 34 pacotes de 
fraldas. “Esta doação do Núcleo 
de Responsabilidade Social da 
ACIRP é muito importante para 
os pacientes do Hospital, que 
é referência em atendimento 
pelo SUS e recebe muitos ido-
sos e pessoas em situação de 
rua”, explica a assistente social 
Cristina Ruiz.

Jeanine Soares, assistente administrativa do Lar do Vovô Albano, recebe 
as fraldas de Carlos Ferreira, gerente de marketing da ACIRP

Suelen Borelli, enfermeira chefe do Lar dos Velhos, recebe a doação das 
fraldas do gerente de marketing da ACIRP, Carlos Ferreira

Para o Lar dos Velhos foram 
destinados 27 pacotes de fraldas 
geriátricas com 50 unidades cada. 
Com 61 anos de existência, o lo-
cal acolhe idosos e mantém uma 
estrutura com enfermeiros, fisio-
terapeutas, técnicos de enferma-
gem e nutricionista, entre outros 
profissionais.

De acordo com a enfermeira 
chefe Suelen Borelli, o Lar dos 
Velhos depende muito da soli-
dariedade da população neste 
momento, principalmente com a 
doação de fraldas.

“Agradecemos a ACIRP e pedi-
mos a colaboração de todos para 
que outras doações possam che-
gar até nós e o atendimento pos-
sa ser mantido de forma digna”, 
comenta.

“Arraiá SuperAção” arrecada R$ 59 mil reais para testes de Covid-19

Um show de solidariedade! 
Assim foi o “Arraiá SuperAção”, 
realizado no dia 28 de junho, com a 
participação do cantor Roger Flores 
e da dupla Maurício e Marcelo. A live 
arrecadou R$ 59.608,00 que foram 
repassados ao projeto Supera-Ação 
para ampliar a capacidade de rea-
lização de testes de Covid-19 para 
Ribeirão e região.

O “Arraiá SuperAção” foi orga-
nizado e produzido pela ACIRP em 
parceria com a RTE Rodonaves e 
apoio da Santa Helena Indústria 
de Alimentos S/A. A apresentação 
foi realizada no Absolutto Espaço 
de Eventos e transmitida ao vivo no 
YouTube. 

Doação de fraldas

O Lar do Vovô Albano foi outra 
entidade que recebeu 22 pacotes 
de fraldas geriátricas. O local aco-
lhe cerca de 20 idosos e também 
necessita de alimentos e produtos 
de higiene pessoal e limpeza.

“Para nós é muito importante 
receber contribuições como esta. 
Nossa demanda é muito grande 
e os custos são bem altos”, co-
menta a assistente administrati-
va Jeanine Soares.
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Segurança financeira
para você e sua família. 

Fale com nossa consultora de seguros - Erika (16) 99303-6254
ou direto em uma das nossas agências:

Centro: (16) 3512-5100 / (16) 99241-0595 | Ipiranga: (16) 3103-4836 (16) 
99270-6006 | Campos Elíseos: (16) 3516-7600 / (16) 99319-4757 
9 de Julho: (16) 3516-9900 / (16) 99214-3011

Ao contrário do que muita gente pensa, o Seguro de Vida não garante apenas a 
segurança �nanceira de sua família em caso de morte.

Contratar um seguro também traz tranquilidade em caso de invalidez permanente, total 
ou parcial do próprio segurado. Assim você recebe o valor contratado em vida. Além 
disso, você conta com assistências médicas e hospitalares emergenciais*, e auxílio 
funeral.

No Sicoob Cooperac você encontra planos �exíveis e personalizados que garantem mais 
segurança para você e sua família.

* 
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SOCIAL

Sabemos que não é fácil se fazer presente à 
distância, sabemos que o momento é delicado e 
pede cuidado, mas está chegando a hora de 
deixar claro para aqueles que amamos como são 
queridos.

Nós, empresários e comerciantes, nos reinventa-
mos, nos desdobramos, juntamos força e criativi-
dade para permanecer perto em um momento tão 
importante.

Portanto valorize! Valorize aqueles que continuam 
ao seu lado, servindo, garantindo que você 
sempre esteja abastecido de cuidado e carinho 
em momentos como este. 

Valorize o comércio local, ele depende de você!

Estamos trabalhando para que todos possamos 
superar os momentos difíceis...

COMPRAR NO
COMÉRCIO LOCAL

A nova diretoria da ACIRP para o triênio 2020-2023 foi empossada no dia 30 de abril durante uma breve 
cerimônia, em virtude da pandemia, realizada na sede da entidade. O industrial Dorival Balbino foi recon-
duzido à presidência da entidade, tendo Sandra Brandani como primeira vice-presidente, Antônio Manoel 
Alecrim como segundo vice-presidente, e Ricardo Teixeira de Stefani como terceiro vice-presidente.
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NOVOS
ASSOCIADOS

A ACIRP APRESENTA 
AS EMPRESAS QUE 
SE ASSOCIARAM 
RECENTEMENTE À 
ENTIDADE:

SEJAM TODOS 
BEM-VINDOS!

SEJA 
VOCÊ UM 
ASSOCIADO 
ACIRP
16 3512-8000

AGROENERGIA INVESTIMENTOS LTDA                                                                        
Atividade de consultoria em gestão 
empresarial     
           
G.R. COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E 
ORTOPÉDICOS EIRELI                                                
Comércio varejista de artigos médicos e 
ortopédicos       
    
EDGARD FURLAN                                                                                         
Comércio varejista de artigos de 
armarinhos      
              
CETEC CENTRO DE ENSINO TÉCNICO DE 
FRANCA LTDA - ME                                                  
Educação profissional de nível técnico         
               
CETEC CENTRO DE ENSINO TÉCNICO DE 
FRANCA LTDA - ME                                                    
Educação profissional de nível técnico  
                      
MARCELO APARECIDO ROSSANEZ                                                                            
Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores  

S3 TELECOM TELEFONIA EIRELI                                                                          
Atividade de intermediação e 
agenciamento serviços e negócios em 
geral  

JOSÉ ASSIS DE PAULA PINHO - MEI                                                                  
Agências de viagens         
                                  
NIVALDO ALVES MACEDO JUNIOR                                                                           
Atividade de produção de fotografias, 
exceto aérea e submarina
 
LEILAINE CRISTINA ROCHA DE MARCO ME                                                                   
Comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio 
e vídeo  

HRE MARQUES INTERMEDIAÇÃO DE 
NEGÓCIOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
EIRELI                                                     
Atividade de intermediação e 
agenciamento de serviços e negócios em 
geral  

LUCIMARA PERPETUO BARBOZA                                                                             
Promoção de vendas      
                                      
GÁVEA EMPREENDIMENTOS IMÓVEIS LTDA
Incorporação de empreendimentos 
imobiliários    
              
ESTRELA DE MATÃO AUTO POSTO LTDA                                                                    
Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores  

ENCIVIC ENGENHARIA LTDA ME
Serviços de engenharia      
                                  
CATALANI E MARQUES SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS LTDA
Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo 
     
NOVA USADÃO COMÉRCIO DE PEÇAS E 
TRATORES USADOS LTDA                                                  
Comércio atacadista de máquinas, 
aparelhos e equipamentos de uso 
agropecuário 
    
NEWTEC COMPONENTES FIXADORES LTDA                                                           
Comércio por atacado de peças e 
acessórios novos para veículos 

SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA                                                                      
Comércio atacadista de outros produtos 
químicos e petroquímicos
       
FABIO GONÇALVES LECA                                                                                  
Transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças 

REJANE DOS SANTOS CARVALHO                                                                            
Comércio varejista de artigos do vestuário 
e acessórios       

ALEX HENRIQUE DE FREITAS                                                                              
Atividades de limpeza        

ANDRÉ LUÍS MOREIRA CLÁUDIO
Reparação e manutenção de computadores 
e equipamentos periféricos    
          
ALESSANDRO PEREIRA MARINHO                                                                           
Comércio varejista especializado de 
equipamentos de telefonia e comércio
 
EMPÓRIO DO TRIGO RIBEIRÃO PRETO LTDA                                                           
Padaria e confeitaria para revenda              
                
GILMAR GOMIDES                                                                                       
Comércio varejista de artigos de papelaria   
                 
TOP ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI                                                                     
Comércio varejista de materiais de 
construção     
            
MAURICIO ALVES TAVEIRA NETO                                                                           
Comércio varejista de cosméticos, produtos 
de perfumaria e higiene pessoal  

CLAUDIO CALDACO                                                                                       
Corretagem de imóveis

J DE SOUZA RIOS ESTACIONAMENTO                                                                        
Estacionamento de veículos em geral    
                       
ELAINE CRISTINA GONÇALVES AMORIM                                                                     
Corretagem de imóveis    
                                     
N R CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                  
Construção de edifícios    
                                   
VANDERLEI EVANGELISTA JUNIOR                                                                         
Instalação e manutenção elétrica  
                            
WALLACE DE OLIVEIRA ARAÚJO                                                                          
Higiene e embelezamento de animais 
domésticos   
              
MN MEDICINA EIRELI                                                                                   
Atividade médica ambulatorial e consultas  
                   
CLEBER AFONSO DA SILVA                                                                                
Instalação de portas, janelas, tetos, 
divisórias e armários embutidos  

GISELA PACCIULLI SANTAROSA DIAS                                                                     
Promoção de vendas      
                                      
FABIANA PAES DE SOUZA                                                                                 
Restaurantes e similares    
                                  
NOVA JERUSALÉM INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE VELAS EIRELI
Fabricação de velas, inclusive decorativas    
                
BELEMED INSTITUTO DE COSMÉTICA E 
ESTÉTICA LTDA                                                        
Outras atividades de tratamento de beleza    
                 
GUILHERME GUILARDI RAMOS                                                                              
Lojas de variedades, exceto lojas de 
departamentos ou magazine
 
VERA LÚCIA MARINHO TEIXEIRA                                                                          
Cabeleireiros                 
                                 
MARCELO VIEIRA PACHECO                                                                                
Marketing direto             
                                 
ROSELI CORRÊA PASSERINI                                                                               
Fornecimento de alimentos preparados 
para empresa
   
PRINT FENIX EQUIPAMENTOS E 
SUPLEMENTOS PARA IMPRESSORAS LTDA                                                    
Comércio varejista especializado 
de equipamentos e suprimentos de 
informática   
           
WALDOMIRO WALDEVINO PEIXOTO                                                                           
Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo

CLAUDINÉIA ANTUNES DO NASCIMENTO 
GOMES                                                                
Comércio varejista de artigos de óptica

ELITE CENTRO AUTOMOTIVO DE SERVIÇOS 
LTDA
Comercio varejista de combustíveis para 
veículos automotores  

AUTO POSTO VEREDAS DE RIBEIRÃO 
PRETO LTDA                                                            
Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores  

DIAMANTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES 
EIRELI                                                            
Comércio varejista de lubrificantes            
               
ART CHIK PRODUTOS PUBLICITÁRIOS LTDA                                                                 
Fabricação de produtos de papel, cartolina, 
papel cartão e papelão  

MS CENTRO DE SERVIÇOS 
COMPARTILHADOS LTDA                                                            
Atividade de consultoria em gestão 
empresarial 
               
GIOVANE MARCARI AMARAL MUNIZ                                                                          
Comércio varejista de ferragens e 
ferramentas    
            
ANDRE LUIS REZENDE DE ANDRADE                                                                         
Serviços de montagem de móveis de 
qualquer material  
         
JOÃO JORGE MIR JR. INFORMÁTICA ME                                                                   
Comércio varejista especializado 
de equipamentos e suprimentos de 
informática        
      
ANTONIEL SANTOS COSTA                                                                                 
Serviço de entrega rápida           
                          
FULL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Corretagem na compra e venda e avaliação 
de imóveis    
       
TECH MOTORS AUTO CENTER LTDA
Comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos   

NCH PARTICIPAÇÕES LTDA                                                                               
Aluguel de imóveis próprios              
                     
RESIDENCIAL JARDINS DE VENEZA SPE LTDA 
Incorporação de empreendimentos 
imobiliários     
             
GABRIELA BARBOSA TAGAWA                                                                               
Atividades relacionadas a esgoto, exceto 
gestão de redes    

M N FAVA EIRELI                                                                                     
Corretagem na compra e venda e avaliação 
de imóveis 
          
OSDER FONTANEZI JUNIOR                                                                               
Corretagem de imóveis       

FELIPE VALENTE ASSESSORIA EM 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
Construção de edifícios                        
               
DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA                                                                      
Comércio varejista de equipamentos para 
escritório      
      
NATHALIA MARIA TASSINARI SIMÕES                                                                       
Fornecimento de alimentação para 
consumo domiciliar      
     
NILTON CÉSAR CUSTÓDIO ME                                                                              
Comércio varejista de outros produtos não 
especificados anteriormente
 
RP GRÁFICA ARTES GRÁFICAS LTDA
Impressão de material para outros usos  
                      
GABRIEL ZAGO VARELLA                                                                                  
Atividade de intermediação e 
agenciamento serviços e negócios em 
geral  

GUELFO DE FAVARI JUNIOR                                                                               
Atividades de cobranças e informações 
cadastrais 
             
LUIZ HENRIQUE VANZO DE BARROS                                                                         
Atividades de cobranças e informações 
cadastrais  
            
TATIANE MISHIE MURAKAMI ALMEIDA                                                                       
Comércio varejista de artigos do vestuário 
e acessórios  
     
CLAUDIA TEIXEIRA LAURO                                                                                
Outras atividades de tratamento de beleza   
                  
JOSIANE GOMES PEIXOTO                                                                                 
Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros sob regime de frete municipal    
 
BRANDÃO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA 
EIRELI                                                              
Compra e venda de imóveis próprios  
                          
LUCIANA ROSA                                                                                          
Confecção, sob medida, de peças do 
vestuário, exceto roupas 
  
MIRENAS COMÉRCIO DE CALCADOS LTDA
Comércio varejista de calçados              
                  
POSTO JARDIM ALVORADA DE SÃO 
CARLOS LTDA
Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores  

D A ROVAGNOLLO PISCINAS ME                                                                            
Cultivo de flores e plantas ornamentais    
                   
JOÃO BRUNO CASEMIRO LIMA                                                                              
Edição de cadastros listas e de outros 
produtos gráficos     
     
ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS 
LTDA                                                          
Comércio varejista de outros produtos não 
especificados anteriormente  

DANIEL BIAZIBETTI REIS                                                                                
Fornecimento de alimentos preparados 
para empresa
   
BECALETI CONTABILIDADE, ASSESORIA E 
PERÍCIA LTDA                                                          
Atividades de contabilidade            
                       
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA
Aluguel de máquinas e equipamentos para 
escritórios 
          
BORDA POOL COMÉRCIO DE PRODUTOS 
CERÂMICOS EIRELI                                                      
Comércio varejista de materiais de 
construção    
             
MORETTO E TREVIZAN SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS                                                             
Serviços advocatícios             
                            
CARLOS ALEXANDRE TAVARES                                                                              
Promoção de vendas                                                                   
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Colmeia das Flores
3972-1746 98176-4945|

MÉDICO

24H

FISIOTERAPIAENFERMAGEM NUTRICIONISTA ESPORTES
TERAPIA 

OCUPACIONAL SALA DE TV

CASA DE REPOUSO - CLÍNICA GERIÁTRICA - RESIDÊNCIA PARA IDOSOS

AMPLOS
DORMITÓRIOS PISCINA ÁREA DE LAZER

E JOGOS

faleconosco@colmeiadasflores.com.br www.colmeiadasflores.com.br facebook.com/colmeiadasflores

RIBEIRÃO PRETO / BONFIM PAULISTA

Neste mês de julho, a Câmara Municipal de 
Ribeirão Preto instalou sua Comissão de Relações 
Internacionais. Aos costumes de uma pandemia, a 
reunião foi virtual. Pude participar, representando a 
ACIRP e o CIESP, juntamente com outras entidades ali 
presentes. 

Presidida pelo vereador Fabiano Guimarães (DEM), 
a sessão foi uma oportunidade para sugestões e 
brainstorming de como incrementar as relações inter-
nacionais do município. 

De uma forma geral, abordamos: 
internacionalização do Aeroporto Leite Lopes (uma 

novela iniciada ainda nos anos 90 e sem um capítulo 
final); 

qual estrutura deve ter a administração municipal; 
como as diversas entidades, universidades e em-

presas atuantes em comércio exterior podem ter ações 
sinérgicas; 

pensar Ribeirão Preto como cidade âncora de 
uma importante região metropolitana e não apenas 
isoladamente.

Certamente é um tema que merece ser trata-
do dentro de um planejamento de desenvolvimento 

econômico e social de médio e longo prazos, que en-
globa políticas públicas em seus diversos níveis de 
governo, a ampliação e consolidação dos transportes 
modais como facilitação para as trocas comerciais e 
outras tantas ações. 

Vivemos um momento de duas crises agudas, a 
sanitária e a econômica, praticamente às vésperas de 
uma eleição municipal. 

O que o setor privado e a comunidade em geral es-
peram é que os próximos governantes, reeleitos ou não, 
estejam eles no Executivo ou no Legislativo, saibam que 
sem um município com equilíbrio orçamentário, tudo 
fica difícil de ser implementado e mais uma boa ideia 
pode ser enterrada precocemente.

Se desejamos gerar mais empregos de boa quali-
dade e renda, o tema do comércio exterior passa por 
termos uma estrutura administrativa enxuta, eficiente 
e que traga os resultados necessários para a manuten-
ção e retenção dos investimentos privados aqui aloca-
dos e que ainda possam atrair novos investimentos.

Se uma pandemia como esta não for o ponto de in-
flexão para uma mudança de postura dos governantes, 
não sabemos o que poderá vir a frente!

ANDRÉ ALI  MERE

A CÂMARA E AS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS

André Ali Mere é empresário e diretor de Comércio 
Exterior e Relações Internacionais da ACIRP

ARTIGO 
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Há um bom tempo penso que a natureza são 
bichos comendo outros bichos até o momento em 
que eles percebem que nosso corpo é o melhor 
manjar. 

A natureza não se defende, mas ela se vinga. 
Sabemos que somos o maior predador porque rom-
pemos o equilíbrio ecológico. A consequência é a 
vingança da natureza que no início vem sob a forma 
de endemia. E de pandemia, depois. 

O filósofo George Santayana nos antecipava 
que “os que se esquecem dos ensinamentos da 
História estão condenados a revivê-los”. Como 
todo o mundo, há cem anos tivemos uma pan-
demia também provocada por vírus, substantivo 
da língua portuguesa que gerou verbo nascido do 
ventre da internet: viralizar. O tempo também é 
determinado pela natureza. 

Importante desafio histórico para verdadeiros líde-
res é o de administrar crises enquanto constroem o 
futuro. No nosso caso, parece que temos mais dirigen-
tes do que líderes. É por isso que eles não sabem que 
o vírus não os ouve. E aí agrava-se a nossa situação. 
O padre Antônio Vieira dizia que “o maior mal não é 
quando se teme o perigo. É quando se teme o remé-
dio”. Para combater o mal do coronavírus, provocamos 
o funeral, até agora, de mais de milhares de pessoas 
físicas, vítimas da Covid-19. E também de pessoas ju-
rídicas, de empresas. Fomos incompetentes em salvar 
vidas humanas, mas ganhamos em grau dez no funeral 
de empresas.

Governar significa envolver a sociedade no processo 
de construir o futuro, que começa após o fim da pande-
mia. Voltamos aos líderes, que são os que apontam ca-
minhos. E perguntamos: que futuro construiremos?

ANTONIO VICENTE GOLFETO

O MUNDO PÓS-PANDEMIA

Diretor técnico da ACIRP

ARTIGO 

No São Francisco, quem está com
suspeita de Covid-19 pode
se consultar sem sair de casa.
Pelo seu bem-estar e para seguir as recomendações

da OMS, o São Francisco oferece a teleconsulta. 

Veja as vantagens desse tipo de atendimento:

Serviço gratuito para clientes.

Prescrição médica via e-mail ou SMS.

Você acessa pelo site saofrancisco.com.br

Consultas na segurança e conforto do seu lar.

24h por dia.

#todosportodos
gruposaofrancisco

www.saofrancisco.com.br
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