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A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL POR VÍDEOCONFERÊNCIA PODERÁ SER REALIZADA
APENAS PARA CLIENTES CDL SÃO LUÍS, QUE JÁ USAM NOSSO CERTIFICADO DIGITAL E ESTÃO RENOVANDO.

comercial@cdlsaoluis.org.br
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PRECISAMOS DE 
REFORMAS

Tivemos no ano passado a aprovação da Reforma 
da Previdência e algumas medidas que foram 
fundamentais para dar uma nova dinâmica à economia 

brasileira e recuperar o potencial de crescimento do país. 
Para 2020, estamos na expectati va de importantes ações 
que vão consolidar o cenário de perspecti vas positi vas que 
começamos a ter, uma delas é a Reforma Tributária, uma 
medida indispensável para destravar o setor produti vo 
brasileiro.

 Há muitos anos que as enti dades empresariais 
reivindicam um sistema tributário mais justo e menos 
burocráti co. O Brasil é um dos países com maior número 
de impostos e uma das piores legislações tributárias, com 
enormes distorções que oneram não apenas as empresas 
como também ao contribuinte pessoa � sica; além de criar 
condições favoráveis para sonegação.

 É urgente mudar esta realidade, modifi car o modelo 
tributário vigente, simplifi car a cobrança dos tributos, e 
desonerar. Temos na Câmara dos Deputados uma proposta 
de emenda à Consti tuição para fazer a Reforma Tributária, 
mas o teor das alterações propostas não atende ao que o 
país precisa, na avaliação das enti dades empresariais dos 
setores de varejo, serviços, agronegócios e construção civil. 
A referida PEC 45/2019 unifi ca cinco impostos para criar o 
IBS (Imposto sobre Operações com Bens e Serviços), que 
incide sobre o consumo e deverá ter uma alíquota única de 
25%. Essa proposição não reduz e nem torna mais justa a 
cobrança de impostos.

 Entendemos que cabe ao governo federal discuti r 
com o setor produti vo um modelo adequado e encaminhar 
ao Congresso um projeto de Reforma Tributária que de fato 
possa ter impactos positi vos nas empresas.

Nesse contexto é indispensável também aprovar a 
Reforma Administrati va para reestruturar e tornar mais 
funcional a máquina pública brasileira. Somente com essas 
medidas será de fato possível termos a recuperação de 
nossa capacidade de investi mentos.

Fábio Henrique Reis Ribeiro
Presidente

Mensagem do 
Presidente

Não é exagero dizer que fechamos o pior primeiro semestre 
da história do varejo da capital maranhense. A pandemia de 
coronavírus teve impactos econômicos que não serão totalmente 

recuperados este ano, mas temos ainda mais seis meses até fechar 
2020. O que podemos fazer para minimizar as perdas que tivemos com 
o comércio fechado? 
 A primeira resposta é seguir os protocolos sanitários, que são 
neste momento a melhor estratégia de manutenção do funcionamento 
do comércio, pois a ameaça de contaminação pelo novo coronavírus 
continua. Como entidade representativa do varejo a CDL está oferecendo 
todo o suporte ao lojista para trabalhar nessa nova realidade. Em nenhum 
momento deixamos de levar informações, orientar e disponibilizar as 
nossas soluções para potencializar negócios.
 É com muita satisfação que temos acompanhado a disposição do 
lojista em colaborar para a retomada segura do comércio, no entanto, nos 
preocupa a falta de compromisso de algumas instâncias governamentais 
em fazer funcionar a infraestrutura pública para fiscalizar os ambientes 
onde se formam as aglomerações, por uma parcela de pessoas que 
ainda desafiam os riscos e podem comprometer todos os esforços que 
têm sido feitos para conter o vírus.
 No segundo semestre teremos ainda datas comemorativas que 
podem impulsionar vendas: o dia dos pais e dia das crianças, que devem 
ser alvos de ações dos lojistas para disponibilizar aos clientes as melhores 
ofertas, condições especiais de pagamento e atendimento seguro e 
responsável. Devemos lembrar que qualquer estratégia de vendas deve 
considerar os novos hábitos de consumo absorvidos pelos brasileiros 
com a pandemia, que agora são fortemente marcados pela tecnologia e 
exigência de comodidade.
 Mas dentre as datas significativas para o comércio, o Natal é a 
mais importante, e este ano, será certamente a nossa maior aposta. O 
apelo afetivo da data sempre motiva a pessoas a vivenciarem o momento 
com presentes, e esse ano poderá haver um envolvimento ainda maior 
para compensar o distanciamento que estamos cumprindo das pessoas 
queridas. Essa reflexão nos leva a pensar que precisamos começar logo a 
planejar ações para o natal.
 A CDL acredita em uma escalada ascendente de vendas neste 
segundo semestre, cujo ápice será o período natalino; por isso, já 
estamos estudando cenários e traçando o desenvolvimento de algumas 
iniciativas que possam ajudar o varejo no final do ano. Mas é sempre 
importante lembrar que incentivos públicos são fundamentais para 
aliviar as empresas, e estamos nos preparando para reivindicar do 
governo.
 Por fim, reforçamos a importância de seguir os protocolos e 
continuar confiantes de que as adversidades de hoje são passageiras.
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O governo federal instituiu neste 
mês de junho o Programa Emergencial 
de Acesso a Crédito com o objetivo 
de preservar empresas de pequeno 
e médio porte diante dos impactos 
econômicos decorrentes da pandemia 
de coronavírus no país. 

Sob a supervisão do Ministério da 
Economia, o Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito se destina a empresas 
que tenham sede ou estabelecimento 
no Brasil e obtido, em 2019, receita 
bruta superior a R$ 360 mil e inferior 
ou igual a R$ 300 milhões.

A MP 975 autoriza um acréscimo 
de R$ 20 bilhões de recursos da 
União ao Fundo Garantidor para 
Investimentos (FGI). Valores não 
utilizados até 31 de dezembro de 2020 
para garantia das operações ativas 
serão devolvidos posteriormente à 
União.

A regulamentação da Medida 
Provisória, que está sendo trabalhada 
para ser concluída até o fim do mês, 
deve prever que as operações atreladas 
ao FGI tenham algum limitador de 

juros, evitando 
custos exagerados. 
O acesso ao FGI 
pelas empresas não 
ensejará obrigação 
de manutenção de 
empregos pelos 
tomadores de 
crédito, dispositivo 
que consta de outros 
projetos do governo.

Para o presidente da CNDL, 
José César da Costa, é importante 
que o governo dê celeridade à 
regulamentação dessa nova MP, uma 
vez que os empresários estão tendo 
grandes dificuldades em acessar as 
linhas de crédito anunciadas pelo 
governo.

“A reclamação por parte do 
empresário tem sido constante, as 
linhas de crédito não estão chegando 
à ponta. Pesquisa realizada pelo Sebrae 
mostra que dos 38% dos pequenos 
empresários que já buscaram crédito 
nesse período, só 14% tiveram o pedido 
aprovado pelas instituições financeiras. 
O Pronampe, que foi anunciado como 

uma solução a esses problemas, ainda 
está em fase de regulamentação, essa 
demora traz grandes dificuldades às 
empresas, principalmente no que diz 
respeito à manutenção dos postos de 
trabalho”, afirma Costa.

Na mesma MP, o governo 
também fez ajustes em alguns pontos 
Pronampe, voltado a micro e pequenas. 
A nova redação diz que as instituições 
financeiras participantes operarão com 
recursos próprios e poderão contar 
com garantia a ser prestada pelo Fundo 
Garantidor de Operações (FGO) de até 
100% do valor de cada operação. Antes 
esse limite era de 85%.

NOVA LINHA DE CRÉDITO PARA 
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
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 Está em tramitação na 
Câmara Federal uma proposta 
de Emenda à Consti tuição (PEC 
221/19), que reduz de 44 para 
36 horas a jornada semanal 
do trabalhador brasileiro. A 
redução terá prazo de dez anos 
para se concreti zar.
 O texto é de autoria do 
deputado Reginaldo Lopes 
(PT-MG), que espera atacar o 
desemprego no País. “Em vários 
países, a redução da jornada de 
trabalho sem redução salarial 
tem sido discuti da como 
um dos instrumentos para 
preservar e criar empregos 
de qualidade e possibilitar a 
construção de boas condições 

de vida”, afi rma.
Reginaldo Lopes acredita que 
a redução proposta poderá 
gerar mais de 500 mil novos 
empregos apenas nas regiões 
metropolitanas.
Tramitação
 Inicialmente, a PEC será 
analisada pela Comissão 
de Consti tuição e Justi ça e 
de Cidadania quanto a seus 
aspectos consti tucionais e 
jurídicos. Se admiti da, será 
analisada por uma comissão 
especial a ser criada e votada 
em dois turnos pelo Plenário 
da Câmara.
(Fonte: Agência Câmara)

PROPOSTA REDUZ JORNADA 
SEMANAL DE TRABALHO 
DE 44 PARA 36 HORAS

“Texto altera a 
Cons� tuição e prevê 
que a redução da 
jornada esteja em 
vigor em dez anos”
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Com a pandemia da Covid-19, o 
varejo já perdeu importantes datas 
comerciais que costumam ser de 
boas vendas, mas com a retomada 
das atividades econômicas ainda 
é possível ter boas notícias no 
segundo semestre. Vem aí o Dia dos 
Pais!

O cenário econômico brasileiro 
não está muito favorável, mas com 
planejamento e algumas ações dá 
pra aumentar o potencial de vendas 
do dia dos pais. Para isso é preciso 
se preparar e começar a realizar 
ações que possam despertar no 
consumidor a intenção de compra.

Qualquer lojista que decida 
iniciar logo a preparação para 
o dia dos pais deve levar em 
consideração o fato de que 
muitos hábitos de consumo foram 
reconfigurados, e agora a tecnologia 
e a comodidade do ato de comprar 
são muito importantes, por isso, é 
indispensável ter diferenciais para 
ser competitivo, especialmente 
considerando o crescimento do 
e-commerce.

É muito importante ressaltar 
que a data tem apelo emocional, 
e as suas estratégias de marketing 
podem (e devem) destacar, além 
do pai biológico ou adotivo, outras 
figuras masculinas de referência 
para as pessoas, como avô, padrasto 
e padrinho. 

O ponto de partida pode 
ser lembrar o consumidor que a 
data está chegando e incentivá-
lo a comprar o presente do dia 
dos pais antecipadamente, mas 
para isso prepare o ambiente da 
sua loja, seja o físico ou o virtual. 
Se a sua empresa tem website e 
redes sociais comece já uma rotina 
de publicações e postagens com 
referências à data. Faça algo criativo 
e bonito. Essa estratégia deve 
ser reforçada com a preparação 
antecipada do ambiente físico da sua 
loja, que deve ser tematizada com 
sugestões de presentes, para todos 
os tipos de orçamentos. A tradição 
no Brasil mostra que artigos de uso 
pessoal (vestuário e calçados) e 
eletroeletrônicos são campeões de 

vendas no dia dos pais.

Promoções -  Com o hábito 
brasileiro de deixar tudo para a 
última hora é fundamental ser 
incisivo para levar o consumidor a 
decidir logo pela compra; por isso, 
invista em promoções, oferecendo 
descontos reais e condições 
especiais para pagamento, além de 
brindes, que costumam ser muito 
atrativos. Lembre-se também que o 
vale presente ganhou força com as 
restrições impostas pelo isolamento 
social, e muita gente descobriu que 
essa é uma alternativa para quem 
quer dar ao presenteado a opção de 
escolher o próprio presente. 

Nesse contexto é fundamental 
destacar a importância do uso 
da comunicação direta com o 
cliente. Sem exageros envie 
e-mails e mensagens de whatsapp 
colocando-se como o melhor lugar 
para comprar o presente do dia 
dos pais. A estratégia funciona, 
especialmente se ele ao chegar na 
sua loja encontrar um atendimento 
de qualidade.

A Régua de Cobrança SPC é 
uma ferramenta composta por 
diversas soluções que se inter-
relacionam para proporcionar 
à empresa credora condições 
de receber débitos com mais 
eficiência. Todo o trabalho é feito 
por especialistas que direcionam 
as ações de cobrança considerando 
a análise, o segmento e a 
necessidade. 

A estratégia, que possui cinco 
etapas, começa com a inclusão do 
título na base do SPC Brasil, e a 
partir disso, seguem cobrança por 
multicanais, score de propensão 
de pagamento, negociação de 

dívidas on line, reforço da cobrança 
por multicanais e propostas 
especiais de pagamento ao 

inadimplente. Todo o trabalho é 
feito de forma cronológica e a base 

da eficiência está na comunicação 
precisa com o cliente, permitindo a 
parametrização do intervalo entre 
o envio do SMS, e-mail e carta.

A multicanalidade agrega 
eficiência, agilidade e inteligência 
no processo de cobrança e auxilia 
os clientes a definirem quem, 
como, quando e qual canal de 
acionamento utilizar, através de 
uma análise especializada, que 
faz também a segmentação dos 
clientes inadimplentes e indica 
os canais específicos ao perfil 
avaliado, aumentando o potencial 
de recebimento das dívidas em 
atraso e gastando menos.

SPC BRASIL LANÇA SOLUÇÃO PARA 
TORNAR COBRANÇA MAIS EFICIENTE
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“Com a Régua de 
Cobrança SPC, você 
tem o apoio de um 
especialista para ir 
além da carta de 

cobrança e receber 
débitos com mais 

eficiência”PLANEJE AGORA AS VENDAS 
DO DIA DOS PAIS 
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A pandemia de Covid-19 
tem reforçado a importância 
do associativismo e de 
ações das instituições 
representativas em prol de 
benefícios coletivos. Nesse 
contexto, as entidades 
empresariais fortaleceram 
sua atuação, especialmente 
buscando a interlocução 
com os poderes públicos 
reivindicando com ações 
objetivas e apresentando 
uma pauta de reivindicações 
para minimizar os impactos 
das restrições nas atividades 
econômicas.

A CDL São Luís teve 
participação efetiva nesse 
processo, mas também 
fortaleceu sua estrutura 
interna de suporte às 
empresas, inclusive com a 
criação de novas soluções 
em negócios. A entidade 

colocou em operação o 
CDLivery, uma estratégia 
de divulgação gratuita 
de serviços de entrega, 
disponibilizados por 
empresas associadas ou 
não à CDL São Luís. Além 
disso, a entidade viabilizou 
o acesso dos associados à 
gratuidade dos produtos 
limite de crédito pessoa 
jurídica e limite de crédito 
sugerido pessoa física, que 
oferecem uma estimativa 
sobre a exposição máxima 
de crédito de cada cliente, 
minimizando riscos de 
inadimplência futura. 

Outra ação importante 
foi a manutenção de um 
plantão permanente de 
orientação na sede da 
instituição, durante todo 
o período de suspensão 
do funcionamento, 

e a intensificação da 
comunicação com o lojista, 
especialmente ressaltando 
assuntos relacionados a 
leis e decretos referentes à 
atividade empresarial. 

Em maio passado, 
a entidade lançou a 
campanha #ContecomaCDL 
de suporte ao empresariado 
na reabertura gradual das 
empresas. As equipes da 
CDL estão preparadas para 
dirimir dúvidas, orientar 
sobre os protocolos e indicar 
as melhores soluções para 
os negócios.

Toda essa atuação 
da entidade reitera 
a importância do 
associativismo como 
agregador de esforços para 
contribuir na superação 
dos grandes desafios da 
atividade empresarial.

SUPERANDO JUNTOS OS DESAFIOS, 
POR UM COMÉRCIO AINDA MAIS FORTE.

CONTE COM A CDL
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FICOU AINDA MAIS FÁCIL PAGAR 
COM O WHATSAPP PAY

“Nova ferramenta 
de pagamentos 
do WhatsApp 

facilita a jornada 
de compras do 
cliente e ajuda 

no fluxo de caixa 
dos pequenos 

negócios”

O sistema de pagamentos e 
envio de dinheiro do aplicativo 
WhatsApp já começou a operar 
no Brasil. O WhatsApp Pay é 
voltado tanto para pessoas 
físicas quanto jurídicas e permite 
transferir dinheiro diretamente 
pela tela de conversa no 
aplicativo.

As transações podem ser 
feitas usando cartões de débito 
ou crédito de instituições 
financeiras parceiras. 

Inicialmente, a lista inclui Banco 
do Brasil, Nubank e Sicredi nas 
bandeiras Mastercard e Visa. 
Cada transação terá uma taxa 
de 3,99% para o comerciante e 
o dinheiro será recebido em até 
dois dias úteis. Os pagamentos 
serão processados pela Cielo 
e não preveem custos para 
consumidores e pessoas físicas.

As pequenas empresas 
são um dos principais focos 
do lançamento. Segundo Matt 
Idema, diretor de operações do 
WhatsApp, a expectativa é ajudá-
las a impulsionar as vendas. “O 
pagamento digital torna as vendas 
mais fáceis e convenientes, 
especialmente agora, com 
o isolamento social”, disse o 
executivo.

AS VANTAGENS PARA 
O VAREJO

Para Rodrigo Ricco, CEO da 
startup Octadesk, especializada 
em vendas digitais, o timing 

de lançamento do produto é 
perfeito. Segundo levantamento 
interno da empresa, a interação 
entre clientes e empresas no 
aplicativo aumentou em 500% 
no período de isolamento em 
decorrência da Covid-19.

A nova função do WhatsApp 
Pay não poderia ter vindo 
em melhor hora. Hoje, mais 
da metade da população do 
país trabalha com WhatsApp”, 
explica Rodrigo. Segundo o 
especialista, a crise provocou 
uma transformação digital 
acelerada nas empresas, que 
passaram a ter a necessidade de 
se comunicar, atender e vender 
de uma forma ágil. “Quando 
surge um aplicativo que abraça 
todas essas necessidades e que 
já esteja disseminado por toda 
a população, é muito mais fácil 
executar as vendas”, diz.

O WhatsApp Pay é um 
canal para agilizar negócios 
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e pode representar um salto 
na qualidade da relação entre 
comerciantes e o cliente.

“Com a novidade, será 
possível que o varejista ou 
prestador de serviço acompanhe 
toda a jornada do cliente, desde a 
captação de conversa e demanda, 
realização do atendimento, 
e a conclusão da venda. Isso 
é positivo pela conveniência 
proporcionada ao consumidor”, 
explica. “Imagine que, de casa, 
o usuário consegue entrar em 
contato com a empresa, conferir 
catálogo de produto, tirar suas 
dúvidas, avançar o processo de 
negociação e concluir a compra”.

Rodrigo explica que 
aplicações como essas são 
importantes para remover 
atritos no processo de venda, 
como troca excessiva de e-mails 
e formulário de cadastro. 
“É, sem dúvida, uma forma 
eficiente de realizar compras 
e vendas, uma vez que a maior 
briga do mercado é conseguir a 
atenção dos consumidores, e no 
momento que se consegue você 
precisa ter um processo ágil que 
facilite a vida do cliente, caso 
contrário, ele irá mudar de canal 
e ir até o concorrente”.

FUNCIONAMENTO E 
SEGURANÇA

O funcionamento do 
WhatsApp Pay é muito parecido 
ao do cartão de crédito. É 
necessário cadastrar ou criar 
uma conta da Cielo pelo 
Facebook Pay, fornecer dados 
como CNPJ, endereço e conta 
bancária da empresa. Após o 
cadastro, o aplicativo leva cerca 
de três dias para liberar a função. 
A taxa é bem similar ao do cartão 
de crédito, com a diferença que 

o empreendedor terá o dinheiro 
na conta em até 2 dias úteis, e 
não em 30 ou 40 dias como é 
no processo tradicional. “Isso é 
muito bom pois ajuda no fluxo de 
caixa de pequenos negócios. A 
outra vantagem é que ele cobre 
os cartões de débito e crédito”, 
diz Rodrigo.

Em relação à segurança, 
o especialista também aprova 
o modelo do sistema. “É 
absolutamente confiável, pois 
cada transação deverá ser 
liberada com uma senha (PIN) 
ou por biometria, o que garante 
que nenhuma operação no 
aplicativo seja realizada sem o 
consentimento do usuário “, diz.

Segundo Matt Idema, o 
lançamento abre caminho 
para que, no futuro, usuários 
brasileiros também possam fazer 
transações por outros aplicativos 
da empresa, como o Messenger, 
ou para que os mesmos dados 
de cartão possam ser utilizados 
em toda a família de aplicativos 
da empresa, como o Instagram.

TRANSAÇÕES ENTRE 
PESSOAS FÍSICAS

Para realizar transferências 
pelo aplicativo, será necessário que 
as duas pessoas tenham conta em 
alguma das instituições financeiras 
credenciadas. As transações não 
têm taxa e são concluídas no 
mesmo dia, se respeitado o horário 
de funcionamento da instituição, 
ou no próximo dia útil. Na função, 
apenas cartões de débito serão 
aceitos.

É possível enviar até R$ 1 mil 
por transação e receber até 20 
transações por dia, respeitando 
o limite de R$ 5 mil por mês.

ENTRE EMPRESAS

Negócios poderão usar o 
recurso pelo WhatsApp Business. 
Será necessário cadastrar ou 
criar uma conta da Cielo pelo 
Facebook Pay, fornecendo dados 
como CNPJ, endereço e conta 
bancária da empresa. Após o 
cadastro, o aplicativo levará até 
três dias para liberar a função.

As empresas não precisam 
ter uma conta em uma das 
instituições parceiras para 
receber pagamentos. Apesar, 
cada transação terá uma taxa de 
3,99% e o dinheiro será recebido 
em até dois dias úteis. Não há 
limite de transações desse tipo.

(Matéria produzida com informações da CNDL)

 “As transações 
são liberadas com 
uma senha (PIN) 
ou por biometria, 

garantindo a 
segurança”
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Um movimento de 
inclusão digital voltado 
para o varejo, que busca 
ajudar micro, pequenos e 
médios empreendedores 
em todo o país no processo 
de digitalização de seus 
negócios. Este é o objetivo 
do SeuNegocioNoMapa.com, 
ação idealizada pela startup 
NerdMonster Digital Retail.

Com o apoio de 
instituições como o Sebrae 
Nacional, Google Brasil, 
Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel), 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e Alelo, o movimento 
oferece a criação de sites e 
domínios (endereço web) 
gratuitamente, que facilitam o 
contato com os consumidores, 
assim como a viabilidade de 
pedidos via delivery ou com 
retirada no local.

Uma outra ferramenta 
gratuita disponível no 
site é a opção de incluir o 
recurso de doação para os 
estabelecimentos que tiverem 
interesse em receber ajuda 
de suas comunidades locais. 
A iniciativa foi feita para que 
as PMEs que não têm tanta 
desenvoltura no ambiente 
online possam ter apoio 
neste período em que muitos 
negócios tiveram que fechar (e 

manter fechadas) suas portas 
e passaram a depender 100% 
de sua presença no cenário 
digital.

O processo para participar 
é bastante simples. Claudio 
Roca, diretor-geral da 
NerdMonster Digital Retail, 
explica que basta acessar 
o site do movimento e 
preencher as informações 
sobre a empresa, como raio de 
atuação de suas entregas, dias 
e horários de funcionamento. 
“Vale destacar que durante 
este cadastramento, o sistema 
identifica se o estabelecimento 
já tem uma ficha no Google 
Meu Negócio, caso ainda não 
tenha, a mesma será criada de 
forma automática” comenta.

Após a etapa de 
preenchimento de 
informações, o sistema gera, 
gratuita e automaticamente, 
um site e domínio gratuito 
para o negócio, onde o 
empreendedor adicionará as 
suas informações atualizadas, 
incluindo o número de 
telefone e WhatsApp do 
estabelecimento. Com isso, 

é possível atender os clientes 
e pedidos efetuados, com 
algumas facilidades como 
a viabilização do delivery 
(entregas) e/ou retirada 
no local, caso o negócio 
tenha essa disponibilidade. 
“Fora isso, ele poderá ativar, 
ainda neste site criado pelo 
movimento, um recurso de e 
doações, para quem quiser 
ajudá-lo financeiramente, 
por meio do PagSeguro ou 
Paypal, diretamente na conta 
do próprio estabelecimento”, 
finaliza Roca.

Varejo digital

Com o isolamento 
social e o fechamento dos 
estabelecimentos não 
essenciais, muitos negócios 
tiveram que apostar nas 
vendas online. Segundo 
dados do movimento 
SeuNegocioNoMapa.com, 
no último mês, houve um 
aumento na ordem de 30% 
no número de pedidos 
online. Diante deste cenário, 
a missão do movimento é 
promover a inclusão digital de 
estabelecimentos comerciais, 
contribuindo para que estes 
negócios locais tenham 
recursos para atender aos seus 
consumidores no ambiente 
online.
(Fonte: site adminstradores.com.br)

MOVIMENTO AJUDA MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS DO VAREJO NA 

DIGITALIZAÇÃO DE SEUS NEGÓCIOS

“SeuNegocioNoMapa.
com cria sites e 

domínios gratuitos 
para ajudar PMEs”

NEGOCIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PODEM 
AJUDAR A SOLUCIONAR CONFLITOS 

EM TEMPOS DE PANDEMIA
A pandemia de Covid-19 

está tendo impacto em diversas 
áreas com a criação de situações 
novas, muitas vezes marcadas 
por conflitos que podem ter 
desdobramentos judiciais. A 
abrangência das novas situações 
podem ir desde as relações 
comerciais até disputas de 
natureza familiar, com grandes 
possibilidades de congestionar 
ainda mais os órgãos do 
Judiciário, em processos que 
podem levar muito tempo para 
serem solucionados.

A partir dessa realidade, 
o Poder Judiciário, em todo 
o país, está estimulando a 
utilização de meios alternativos 
para resolução de disputas e 
conflitos, especialmente no 
período de enfrentamento ao 
coronavírus, e a essência da 
solução está na negociação e 
conciliação entre as partes.

Para as empresas, os efeitos 
econômicos da pandemia se 
refletiram na dificuldade de 
cumprimento de obrigações 
contratuais com fornecedores, 
no relacionamento com os 
clientes, na necessidade de 
repactuação de contratos, 
entre tantos outros fatores. 
E apesar da pluralidade de 
instrumentos legais que foram 
editados em todas as esferas do 
governo para nortear as ações 
de pessoas físicas e jurídicas 
durante o estado de calamidade 
pública, há a expectativa de que 

muitos casos cheguem à 
via judicial, apenas para 
conseguir acordo. 

O juiz Alexandre 
Abreu, coordenador do 
Núcleo de Solução de 
Conflitos do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, diz 
que as regras precisam 
ser flexibilizadas. 
“O momento é 
completamente diferente e 
propicia que se estabeleça a 
conciliação e que as soluções 
sejam consensuais. Não me 
parece que convirja para a ideia 
de justiça uma aplicação literal 
da lei diante de uma situação 
de crise”, afirma.

A negociação e 
conciliação são instrumentos 
alternativos eficientes para 
superar e minimizar o mais 
rápido possível os efeitos da 
pandemia sobre as pessoas e as 
empresas. Na prática, aqueles 
que recorreriam a processos 
judiciais para conseguir um 
acordo poderão fazer isso 
por meio de processos mais 
simples e econômicos e menos 
desgastantes, como a mediação 
e arbitragem.

A promoção da solução 
consensual dos conflitos 
pode também ser feita fora 
do Poder Judiciário, por meio 
das Câmaras de Mediação, 
inclusive com atendimento por 
videoconferência por conta 

do isolamento social, capaz 
de atender todo o estado em 
demandas pré-processuais. O 
Tribunal de Justiça do Maranhão 
criou algumas condições que 
facilitam o uso da mediação e 
conciliação, como suspensão 
da cobrança do pagamento das 
custas no início do processo, por 
esse período, nas demandas que 
tenham como razão dificuldades 
econômicas proveniente 
da paralisação promovida 
pela pandemia, ficando o 
recolhimento para o final do 
processo; disponibilização de 
acesso digital para encontro 
entre credores e devedores 
para  renegociação de dívidas 
ou realização de audiências de 
conciliação e instrução, para 
conclusão de processos, e ainda 
fácil utilização das plataformas 
públicas de solução digital de 
conflitos.

Associados à CDL São Luís 
podem também contar com a 
Câmara Brasileira de Mediação 
e Arbitragem Empresarial 
(CBMAE-MA) para a solução de 
conflitos.
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O mês de junho 
marcou a retomada do 
funcionamento de várias 
atividades econômicas, no 
Maranhão, que estavam 
suspensas desde março por 
decreto governamental, como 
medida de contenção do 
novocoronavírus.

A paralisação das 
atividades atingiu diversos 
setores econômicos, e o 
comércio de bens e serviços 
considerados não essenciais 
foi um dos mais afetados, 
com expressiva queda de 
faturamento. Nesse contexto, 
muitas empresas apostaram 
em novas formas de operar, 
outras redimensionaram 
suas ações, renegociaram 
obrigações, dispensaram 
trabalhadores ou alteraram 
contratos trabalhistas, entre 
tantas estratégias.

Com a liberação do 
funcionamento, que está 
acontecendo gradualmente, 

um novo desafio foi colocado: 
as empresas deverão seguir 
rigorosamente os protocolos 
sanitários definidos pelo 
governo do estado, que 
implicam mudanças 
significativas nos processos 
operacionais e na forma de 
atendimento ao cliente.

Os protocolos são 
um conjunto de medidas 
higiênico sanitárias para 
eliminar e prevenir riscos de 
contaminação, tanto para o 
lojista e seus trabalhadores, 
quanto para os clientes do 
comércio.

A CDL São Luís, 
juntamente com outras 
entidades empresariais, fez 
ao governo sugestões de 
ações a serem incluídas no 
protocolo do varejo, e tão logo 
o documento final foi validado 
pelas autoridades estaduais, a 
entidade realizou uma ampla 
divulgação e campanha de 
sensibilização das empresas 
para a adoção das medidas.

Investimentos – A 
adequação aos protocolos 
é indispensável e implica 
investir recursos para preparar 
o ambiente físico da empresa. 
É importante também ter 
consciência de que algumas 
limitações impostas pelos 
protocolos vão impactar na 
capacidade de atendimento, 
que fica reduzida.

 Para o varejo, 
a reabertura dos 
estabelecimentos comerciais é 
vital para iniciar a recuperação 
econômica, mas é preciso que 
haja comprometimento das 
empresas no cumprimento 
das medidas, eficiência nos 
serviços públicos que vão 
dar suporte à nova estrutura 
e colaboração do público 
consumidor.

 Abertura – Todos os 
protocolos setorizados para 
as empresas de comércio e 
serviços estão no site da CDL 
São Luís, mas em todos eles há 

PROTOCOLOS CRIAM NOVO CENÁRIO NA REABERTURA DO COMÉRCIO

Maio/Junho | 2020

recomendações para a adoção 
de medidas comuns, que estão 
sendo seguidas pelos lojistas. 
Desde a autorização para 
funcionamento as empresas 
fizeram as adequações 
propostas e começaram a 
seguir as normas. Em todas 
elas é possível detectar a 
preocupação em manter o 
distanciamento mínimo, o 
uso de máscara, a limpeza dos 
ambientes e disponibilização 
de condições para clientes 
e colaboradores fazerem a 
higienização das mãos, entre 
outros requisitos. 

O presidente Fábio 
Ribeiro enfatiza a importância 
de seguir o protocolo. “A 
flexibilização aconteceu, mas 
temos sempre lembrado que 
a responsabilidade é coletiva: 
as empresas devem ser 

rigorosas no cumprimento das 
recomendações de segurança, 
o poder público deve garantir 
a  infraestrutura de suporte, 
e a população precisa aceitar 
que os atendimentos estão 
mais limitados e fazer a sua 
parte”, diz.

PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES AO 

VAREJO PARA PREVENÇÃO 
AO CORONAVÍRUS

Demarcar no chão as 
posições das filas e espaços 
de atendimento.

Orientar os trabalhadores 
sobre prevenção de contágio 
pelo coronavírus e a forma 
correta de higienização das 
mãos e demais medidas de 
prevenção.

Usar uniforme somente 
no local de trabalho. 
Equipamentos de proteção 
individual, copos, talheres, 
canetas e máscaras não devem 
ser compartilhados.
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Durante todo o período 
de suspensão das atividades 
econômicas, a CDL manteve 
o suporte às empresas 
associadas por meio de 
um plantão na sede da 
entidade e atividades de 
home office, realizadas pelos 
colaboradores. A medida que 
o retorno gradual começou a 
acontecer, e com a definição 
das medidas sanitárias gerais 
a serem seguidas, a CDL foi 
ampliando as ações realizadas 
presencialmente, mas 
realizou algumas intervenções 
necessárias para otimizar 
ainda mais sua prestação de 
serviços.

A estrutura física da sede 
sofreu pequenas alterações 
e alguns espaços foram 
redimensionados. Além 
disso, todos  os  dispositivos 
necessários ao cumprimento 
dos protocolos estão sendo 
rigorosamente cumpridos. 

Quem chega já percebe 
a preocupação logo na 
entrada com a demarcação 
do distanciamento, a 
disponibilização de álcool em 
gel e todo o cumprimento da 
etiqueta respiratória.

No dia 12 de junho, o 
presidente Fábio Ribeiro 
comandou um workshop 
interno que repassou ao 
corpo funcional diretrizes 
sobre o funcionamento da 
instituição, com destaque 
para o detalhamento dos 
protocolos. “A retomada das 
atividades só foi possível 
acontecer em condições 
especiais que impactam 
diretamente nas rotinas 
e precisamos que todos 
estejam engajados para 
prestar um atendimento ao 
público seguro, resguardando 
a saúde de todos”, afirma o 
presidente.

Na ocasião, os 
funcionários receberam 
kits com equipamentos 
individuais e fizeram um tour 
nas dependências do prédio 
como forma de integração 
e mobilização das novas 
rotinas.

“Somos conscientes 
da nossa 

responsabilidade 
no combate à 

propagação do 
vírus, por isso, 

disponibilizamos a 
nossa equipe toda 
a estrutura técnica 
e operacional para 
que os trabalhos 

da entidade sejam 
desenvolvidos com 

segurança” 
Fábio Ribeiro

NÓS SEGUIMOS OS PROTOCOLOS

Funcionários do grupo 
de risco e acima de 60 anos, 
assim como trabalhadores 
que residem com pessoas do 
grupo de risco não devem 
exercer atividades de contato 
com o público direto.

Adotar procedimentos 
contínuos de higienização das 
mãos com disponibilização de 
dispenser para álcool em gel, 
e papel toalha para clientes e 
funcionários.

Manter o distanciamento 
seguro entre os 
trabalhadores, clientes e 
demais frequentadores do 
estabelecimento.

Adotar medidas como 
redução de jornada ou 
alternância de turnos para 
distribuir a força de trabalho 
ao longo do dia.

Limpar e desinfetar 
frequentemente os locais 
de trabalho e áreas comuns 
(botões de elevador, 
maçanetas, corrimãos, etc). 
Objetos e equipamentos, 
como mouses, teclados e 
máquinas de cartão devem 
ser higienizados após cada 
uso por pessoas diferentes.

Se possível, priorizar 
agendamentos de horários 
para pessoas do grupo de risco.

Informar, por meio de 
cartazes, que o estabelecimento 
cumpre os protocolos, a 
capacidade de pessoas no 
ambiente e a frequência de 
higienização dos banheiros e 
manutenção do ar condicionado.

Proibida a realização de 
promoções ou serviços que 
prolonguem a permanência 
do cliente na loja.

Instalar uma barreira de 
acrílico ou de vidro no caixa, 
se possível.

Monitorar a saúde dos 
funcionários para identificar 
suspeitos de contaminação 
pelo coronavírus ou casos 
confirmados e proceder as 
medidas de afastamento do 
ambiente de trabalho, previstas 
no protocolo.
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INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA ENFRENTAR E LUCRAR NA CRISE

ALESSANDRO DE OLIVEIRA
“Meu grande desafio foi 

encontrar colaboradores que 
gostem de atender pessoas”

Representante da 
franquia Purific no Maranhão, 
desde 2016, o empresário 
Alessandro de Oliveira viu os 
negócios crescerem com o 
isolamento social. A empresa 
tem um amplo portfólio de 
produtos voltados para a 
purificação e qualidade da 
água, e devido à necessidade 
de reforçar os cuidados 
higiênico-sanitários como  
prevenção  ao coronavírus, 
muitas pessoas passaram a 
demandar a empresa. 

“Como  estavam  em 
casa e com medo de serem 
contaminadas, as pessoas 
investiram na qualidade da 
água, buscando nossos filtros, 
instalando purificadores 
ou até fazendo apenas 
troca e manutenção. Esse 
comportamento dos clientes 
representou aumento no 

nosso volume de trabalho”. 
Alessandro explica que 
intensificou ainda mais os 
procedimentos de segurança 
no atendimento ao clientes, 
pessoas físicas e também 
empresas. 

Na rotina de trabalho 
a Purific já segue à risca 
as normas sanitárias do 
segmento, mesmo assim 
intensificou os cuidados; 
mas o grande desafio diante 
da crescente demanda foi 
encontrar capital humano 
que atendesse aos princípios 
de excelência da empresa. 

“Eu poderia ter ampliado mais 
minha equipe, no entanto, 
há em São Luís dificuldade 
em encontrar pessoas que 
gostem de atender pessoas, 
e mesmo num atendimento 
técnico esse diferencial de 
humanização é fundamental”, 
diz.

O empresário é otimista 
em relação ao que virá após a 
pandemia, pois acredita que a 
nova cultura de investimento 
em mais qualidade de vida, 
mais saúde, mais vitalidade 
vai persistir, ampliando seu 
universo de clientes. Situada 
no recanto dos Vinhais, a 
Purific é empresa associada 
à CDL, e além de utilizar 
os serviços do SPC Brasil, 
também já fez certificação 
digital com a entidade e 
projeta parcerias para os 
próximos meses.
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WERTHER BANDEIRA
“Villa do Vinho Bistrô criou 

novos produtos para manter 
restaurante funcionando e 

sem demissões”

Trabalhar com o que ama, 
e se apaixonar pelo seu negócio 
cada dia mais... Eis a receita 
adotada pelo empresário Werther 
Bandeira, que desde 2013 
começou a empreender por conta 
própria ao abrir uma pequena loja 
de vinhos e bebidas que, dois 
anos depois, se transformaria no 
charmoso restaurante e wine bar 
Villa do Vinho Bistrô; local que se 
consolidou como um dos points 
mais badalados da cidade, em 
especial para festas e celebrações.

Em 2020, a empresa enfrenta 
um dos maiores desafios: manter-
se ativa e sem demitir nenhum 
funcionário, em meio à crise 
causada pela pandemia do 
novo corona vírus que fechou o 
restaurante. 

  Werther se autodefine 
como “um sonhador que veio de 
baixo, sempre pensou grande, 
busca ser humilde e sempre 
aberto a aprender”. E para 
driblar a crise, ele apostou na 

reinvenção, baseada na inovação 
e profissionalismo.

“Em menos de uma semana 
precisei me reinventar para manter 
os empregos que geramos. Ao 
precisar fechar o restaurante tive 
medo, desânimo, mas não podia 
me dar ao luxo de ficar assim. Parti 
para fazer o que precisava ser feito. 
Montei um eficiente serviço de 
delivery que antes não tínhamos; 
coloquei a Villa nos aplicativos 
de alimentação e ainda criei um 
site e um aplicativo próprios, para 
facilitar a experiência do cliente e 
premiar com pontos que podem 
ser trocados por produtos todos 
os clientes que estão nos ajudando 
agora”, revela.

Os clientes sentiram a 
criatividade nos pequenos detalhes, 
como a mensagem escrita à mão 
na tampa das quentinhas das 
refeições que ele envia pelo delivery, 
para demonstrar a gratidão. A 
ação agradou e foi copiada por 
concorrentes.“Essa ideia veio da 
InterMídia, minha assessoria de 
comunicação. Eu busco me rodear de 
bons profissionais e consultores nas 
áreas estratégicas do meu negócio, e 
elas pensam junto comigo as soluções 
inovadoras, nem na crise parei de 
investir em comunicação”, diz.

E como Werther não se 
permite ficar na zona de conforto, 
outras iniciativas bem  sucedidas  
aconteceram. A Villa do Vinho 
criou playlists no Spotify para os 
clientes acessarem gratuitamente 
repertórios diversos: romântico, 
lounge, relax e até um de músicas 
maranhenses criado para o 
período de São João. E se o 
assunto é festejo junino, o cliente 
conta com drive-thru para retirada 
de comidas típicas, opção também 
em delivery, e um menu completo 
de iguarias no “Box Junino / Sonho 
de Catirina”. Antes, a empresa 
criou o Box Gift Dia das Mães e o 
Box Gift Amor & Sedução, para o 
Dia dos Namorados e desenvolveu 
embalagens para quem quiser 
presentear com refeições do 
restaurante durante a quarentena. 
Tem ainda lives musicais solidárias, 
em parceria com músicos e 
cantores maranhenses.

 “Tem dias bem difíceis, 
mas não vou desistir do meu 
restaurante. Vou lutar com muita 
garra para vencer essa crise e 
sair mais forte dela”, diz Werther 
emocionado, lembrando do 
slogan que adotou para a própria 
vida, e que nunca fez tanto 
sentido como agora: “O sabor 
da vida depende de quem a 
tempera”.  Box Gift Namorados

Mensagem nas quentinhas

A pandemia de Covid-19 deixa marcas significativas na trajetória de muitas empresas, que tiveram suas atividades comprometidas, mas há também empreendedores que aproveitaram o momento 
e as novas possibilidades de negócios. Para muitos o isolamento social e as novas demandas resultaram em mais trabalho, produtividade e até contratação de mão de obra.

O Lojista ouviu algumas histórias de sucesso, e em todas elas destaca-se a criatividade e a percepção das novas oportunidades.

PURIFIC VILLA DO VINHO BISTRÔ
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Há 13 anos, a empresária 
Simone Menezes é franqueada 
da Pharmapele (farmácias de 
manipulação) em São Luís, e em 
plena crise causada pela pandemia 
de Covid-19, a sua empresa 
conseguiu ter um dos melhores 
desempenhos da rede em todo 
o Brasil. Esse resultado pode ser 
atribuído à visão de oportunidades 
no cenário de crise.

Antes da pandemia, a produção 
da Pharmapele era mais voltada 
para a produção de medicamentos 
de prescrição médica, mas a 
quase suspensão desse tipo de 
atendimento obrigou a empresa 
a mudar seu foco. “Logo que 
começou eu percebi que precisava 

me adequar à nova realidade e a 
primeira opção foi produzir álcool 
em gel, que não fazíamos antes por 
não ser bom economicamente, mas 
estava em falta no mercado e havia 
grande demanda”, explica.

Outra ação foi reforçar 
o delivery, contratando mais 
motoboys e investindo fortemente 
nas medidas de prevenção, além 
das já seguidas rotineiramente, 
pois o volume de clientes na 
farmácia também cresceu, 
inclusive com pessoas em busca 
de produtos para aumentar a 
imunidade. Simone diz que foi 
fundamental investir na proteção 
dos funcionários para evitar 
qualquer forma de contaminação. 
Em pouco tempo, a Pharmapele 
passou por uma realidade nunca 
vista antes: enormes filas na porta 
da empresa, falta de embalagens, 
congestionamento no fluxo de 
pedidos via telefone e redes sociais, 
e falta de mão de obra. 

Mas a medida que os desafios 
iam sendo apresentados, a 
empresária colocava em prática 
soluções como aumentar seu 
quadro de profissionais, contratar 
temporariamente ex-funcionários 
para fazerem trabalho em home 
office e estender o horário de 
funcionamento.  “Passamos a 
trabalhar sete dias por semana, 
com o horário estendido. Eu fiquei 
pessoalmente no laboratório, 
orientando a produção de todo 
o tipo de medicamento, pois 
aumentaram até pedidos de itens 
para skincare, queda de cabelo 
e tantas outras demandas. A 
atividade interna foi intensa, nosso 
whatsapp chegou a receber 2000 
mensagens em um só dia”, conta.

Mas foi a aposta na 
hidroxicloroquina que fez a diferença 
no enfrentamento da crise. Simone 
diz que quando ouviu o presidente 

americano Donald Trump 
recomendando o medicamento 
acreditou que haveria popularização 
da ideia e comprou uma grande 
quantidade da substância. O feeling 
da empresária se confirmou e 
quando as farmácias de São Luís 
já estavam sem estoque ou não 
tinham como atender à demanda, a 
Pharmapele produzia a todo vapor. 
“Corri o risco ao investir em um 
estoque tão grande, que poderia 
ficar encalhado, mas o resultado foi 
compensador”, afirma.

Em toda essa vivência Simone 
Menezes destaca a importância do 
relacionamento com sua equipe. 
Ela conta que esteve sempre muito 
próxima, o que permitiu sentir o nível 
de comprometimento de cada um e 
passar a tranquilidade necessária, 
pois havia medo de demissão, 
cansaço e muitas incertezas. Mas a 
empresa investiu no fortalecimento 
dos vínculos de humanização com a 
equipe, doando kits de imunidade, 
fazendo acompanhamento direto 
do estado de saúde de cada um, 
e especialmente, motivando 
nos momentos mais difíceis. 
Os resultados ela percebeu na 
dedicação deles. “Posso afirmar que 
tenho pessoas felizes trabalhando 
comigo, e uma equipe que pensa 
no crescimento da empresa é 
fundamental”, constata.  

Mesmo com a flexibilização 
do isolamento social, a empresa 
continua apostando na receita de 
sucesso que encontrou no período 
mais difícil e já lançou o teste rápido 
para coronavírus em drive-thru. 

Cuidado no atendimento ao público

Laboratório

 SIMONE MENEZES
“Uma equipe unida, que 
pensa no crescimento da 
empresa é fundamental”
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 MP 936 BENEFICIA SETOR DE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS

Foi aprovada pelo 
Senado a Medida Provisória 
(MP) 936, que permite que 
os contratos de trabalho 
sejam suspensos e a redução 
de jornadas de trabalho e 
salário. As medidas podem 
ser prorrogadas enquanto 
durar o estado de calamidade 
pública de acordo com o 
texto, até o fim de 2020. A 
MP aguarda sanção ou veto 
do presidente da República.

Os senadores fizeram 
algumas alterações no 
texto, mas as entidades 
empresariais consideram 
que a medida é uma 
contribuição significativa 
para atenuar os efeitos 
da pandemia no setor de 
comércio e serviços, um dos 
mais atingidos pela crise.  

Editada em 1º de abril, 
a MP faz parte do pacote 
do governo para ajudar as 
empresas. Durante a vigência 

dos acordos, a União paga 
um benefício diretamente 
para os trabalhadores com 
contratos suspensos ou 
salários reduzidos. 

Acordos de suspensão 
de contrato firmados no 
início de abril perderam a 
validade no início de junho 
e muitas empresas ainda 
não conseguiram retomar às 
atividades. Com a aprovação 
da MP pelo Senado, as 
empresas poderão seguir 
fechando acordos com os 
trabalhadores e garantindo 
as vagas de trabalho.

Veja como fica como 
funciona o benefício após a 

aprovação do Senado:

•	 As empresas que 
quiserem ampliar os 
acordos terão que fazer 
uma nova renegociação 
com os trabalhadores.

•	 No caso de redução de 
jornada e salário, o valor 
do auxílio financeiro 
corresponde a um 
percentual do seguro-
desemprego (entre 
R$ 1.045 e R$ 1.813) 
a que o trabalhador 
teria direito em caso de 
demissão.

•	 Para a suspensão do 
contrato (permitida 

O período de 
suspensão poderá 
ganhar mais dois 

meses e a redução 
de jornada de 

trabalho e salário, 
mais 30 dias

“

”

PHARMAPELE
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por até dois meses), o 
valor pago corresponde 
a 100% do seguro-
desemprego: entre 
R$ 1.045 (caso 
dos empregados 
domésticos, mesmo 
que recebam o piso 
regional) e R$ 1.813. 
Os trabalhadores 
intermitentes recebem, 
invariavelmente, R$ 
600.

•	 Benefício emergencial 
aos empregados 
dispensados sem justa 
causa durante o estado 
de calamidade pública 
que não preencham 
os requisitos para 
acesso ao seguro-
desemprego, a fim 
de garantir uma 
renda mínima a 
esses empregados, 
concedendo o 
benefício emergencial 
mensal no valor de R$ 
600 por três meses, 
a contar da data da 
dispensa.

•	 E n q u a d r a m e n t o 
previdenciário dos 
empregados com 
redução de jornada e 
salário ou suspensão do 
contrato de trabalho, 
determina a aplicação das 
alíquotas do segurado 
empregado, que variam 
de 7,5% a 14%, conforme 
a faixa salarial.

•	 Não aplicação do art. 
486 da CLT na hipótese 
de determinação 
do Poder Público 
de paralisação de 
atividades para o 
enfrentamento da 
pandemia. O art. 486 
da CLT dispõe que “no 
caso de paralisação 
temporária ou 
definitiva do trabalho, 
motivada por ato de 
autoridade municipal, 
estadual ou federal, 
ou pela promulgação 
de lei ou resolução 
que impossibilite 
a continuação da 
atividade, prevalecerá 
o pagamento da 
indenização, que 
ficará a cargo do 
governo responsável”. 
Trata-se de hipótese 
conhecida como “fato 
do príncipe”, em que 
a impossibilidade 
de continuação da 
atividade resulta de 
um ato de vontade do 
Poder Público.

•	 Ultratividade das 
normas coletivas, 
assegura que as 
cláusulas normativas 
das convenções 
coletivas ou dos 
acordos coletivos de 
trabalho vencidos 
ou vincendos na 
vigência do estado 
de calamidade 

pública permaneçam 
integrando os 
contratos individuais 
de trabalho até que 
sejam modificadas ou 
suprimidas mediante 
negociação coletiva.

•	 Valor do salário-
m a t e r n i d a d e 
concedido à 
empregada com 
contrato suspenso 
ou com redução de 
jornada, cujo salário 
maternidade manterá 
remuneração integral 
sem a aplicação das 
medidas de redução 
de jornada e salário 
ou de suspensão do 
contrato.

•	 Possibilidade de 
cancelamento de 
aviso prévio em curso, 
deixado expressa, na 
lei, a possibilidade, 
em comum acordo 
entre empregador 
e empregado, de 
cancelar eventual 
aviso prévio em curso e 
participar do Programa 
Emergencial.

•	 Garantia no emprego à 
pessoa com deficiência, 
durante o estado de 
calamidade pública, é 
vedada a dispensa sem 
justa causa da pessoa 
com deficiência.
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A pandemia de coronavírus 
provocou mudanças de hábitos 
em todo o mundo. Nesse aspecto, 
o Brasil não está sendo diferente, 
a quarentena fez com que a 
população buscasse alternativas 
para enfrentar o isolamento social, 
especialmente no que se refere a 
consumo.

O BTG Pactual, um banco de 
investimentos, realizou a pesquisa 
“O legado da quarentena para 
o consumo”, mostrando como 
os diferentes segmentos foram 
impactados pelas novas rotinas dos 
consumidores que precisaram ficar 
em casa.

Entre os dados da pesquisa 
chama a atenção o fato de que o 
mercado imobiliário praticamente 
parou durante a pandemia, mas 
o setor de materiais de reforma 
e construção está se mantendo 
em alta, graças às pessoas que 
optaram por aproveitar o período 
para cuidar da casa, fazendo 
pequenas reformas. E muitos se 

aventuraram sem a participação 
de profissionais especializados, 
o consumidor encarou o desafio 
“Faça você mesmo”.

As pesquisas por materiais 
de construção no Google 
apresentaram um crescimento 
médio de 35%, em especial as 
buscas por “tinta de parede” que 
aumentaram em 61%. Os sites das 
lojas Coral e Suvinil registraram 
1,4 milhão de acessos e as buscas 
por “como pintar uma parede?” 
cresceram em 56% desde o início 
da quarentena.

No Maranhão, mesmo com 
a limitação do varejo, as lojas de 
material de construção puderam 
funcionar normalmente e 
aproveitaram essa nova demanda. 
O grupo Potiguar, que é associado 
à CDL São Luís, esteve atento a esse 
momento e ofereceu diferenciais 
a seus clientes, não apenas 
vendendo itens considerados 
essenciais com toda a segurança 
e protocolos sanitários rigorosos; 

mas principalmente apoiando a 
comunidade e agregando valor ao 
ato de comercializar. 

A Potiguar já realizava em 
suas lojas cursos gratuitos para 
orientar as pessoas a aprender 
como fazer, e com a pandemia 
transferiu essa experiência para as 
lives on, evitando aglomerações. A 
programação foi muito diversificada 
e atendeu às expectativas dos 
clientes: dicas de pinturas especiais, 
de como fazer reformas em áreas 
como terraço, home office e 
quartos; como aproveitar melhor 
os espaços com organização 
planejada e aulas de culinária, 
entre outros temas. A iniciativa 
ajudou pessoas a se distraírem 
nessa época de isolamento social 
e ainda desenvolverem habilidades 
que poderão ser futuramente 
fonte extra de trabalho e renda. 
A empresa estendeu suas ações 
também ao apoio à classe artística, 
realizando lives musicais com 
artistas maranhenses.

CURIOSIDADES DA QUARENTENA

A Potiguar cumpriu protocolos sanitários e agregou valor na relação com os clientes
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na utilização de convênios que a entidade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fica?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fica? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlântico São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em ótica, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fica? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Pátio 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oticavejaslz

Parque aquático recreativo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fica? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fica? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (ficando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fica? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profissionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profissionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emitida pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fica?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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de desconto em toda a grade 
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Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
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e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:
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na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
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originais Honda, em todas as 
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– Vinhais São Luís - MA
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Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090
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e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
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associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
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Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
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Lauana), 
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98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
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Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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PARCERIAS OFERECEM BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

Associados à Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís podem usufruir de descontos 
especiais na uti lização de convênios que a enti dade mantém com empresas parceiras:

A empresa é especializada 
na venda de motos e assistência 
técnica e está oferecendo 15% 
de desconto em trocas de peças 
originais Honda, em todas as 
suas lojas do Maranhão. 
Onde fi ca?  Curva do Noventa, Nº 
90, Av. Jerônimo de Albuquerque 
– Vinhais São Luís - MA
Telefone? (98) 3131-9090

Empresa de Consultoria 
e Serviços atuante nas áreas 
técnicas de Segurança do 
Trabalho, Saúde Ocupacional, 
Emergência, Meio Ambiente 
e Qualidade. Oferece 15% 
de descontos em qualquer 
treinamento para empresas 
associadas à CDL.
Onde fi ca? Rua H Nº 13 Jardim 
Atlânti co São Luís – MA 
Telefone? 3221 2546

Especializada em óti ca, 
lentes, armações e óculos de sol, 
oferece 35% de desconto.
Onde fi ca? Rua Grande, 621 e 
518 – Centro
Rua do Passeio, 125 - Centro
Rua de Santana, 534B – Centro
Rua da Paz, 585 – Centro
Av. Gomes de Castro, 94 - Centro/ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
24A Cohab Anil III / Av. Guajajaras, 
1000 - Loja 01 - São Cristóvão/ 
Shoppings Rio Anil Shopping 
(Cohab), Tropical (Renascença), 
São Luís (Jaracati ), Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo) e Páti o 
Norte (Estrada de Ribamar) 
Telefones? 98 98127-8195 (Ger. 
Lauana), 
98 98405 7031/ 98405 7692
98405 8348 / 98406 0964
98406 4648 / 98406 5136
98409 6103 / 98406 6783
98407 0221 / 98409 0845
98407 0711 / 98407 1254
98407 2103 / 98407 3170
98407 5864
Instagram? @oti cavejaslz

Parque aquáti co recreati vo 
com várias atrações. Oferece 
20% de desconto na compra do 
ingresso e condições especiais 
para planos mensal e/ou anual.
Onde fi ca? Estrada da Pindoba, 
n° 03 - bairro Pindoba   Paço do Lumiar  
Telefone? 3265-0217  
                     98 99189 6509

Empresa especializada na 
oferta de cursos de capacitação 
em diversas áreas. Oferece 60%  
de desconto em toda a grade 
de cursos para colaboradores e 
associados à CDL.
Onde fi ca? Rua do Passeio, 546, 
Centro            
Telefone? 98 3227-3738 
                 98 99741-1575

Empresa de rastreamento 
e monitoramento com cobertura 
em todo território nacional. 
Oferece desconto de 30% para 
associados (fi cando a adesão no 
valor de R$ 119,00), e mensalidade 
de R$ 69,90 (desconto de R$ 
10,00), para pagamento até a 
data de vencimento.
Onde fi ca? Rua 8 Qda 54 Nº 15 
Jardim São Cristóvão 
Telefone? 98 3013 2254 99185 7213

A empresa é rede 
de franquias que atua no 
segmento de efeitos visuais, 
oferecendo cursos que formam 
profi ssionais para atender às 
necessidades de áreas que 
estão em crescimento, como 
games e 3D. Oferece 87,7% de 
descontos em toda sua grade 
de cursos profi ssionalizantes, 
para todos os associados, 
colaboradores e parentes de 1º 
Grau CDL São Luís. Para usufruir 
das vantagens, o associado 
deve apresentar ao conveniado 
uma declaração emiti da pelo 
Departamento Comercial da CDL.
Onde fi ca?  Av. Jerônimo de 
Albuquerque, 42 - Cohab, São 
Luís – MA 
Telefone? 98 3303-1923
Av. Castelo Branco, 493a - 
São Francisco, São Luís – MA   
Telefone? 98 3268-6175 
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É comum ouvirmos dizer 
por aí que vivemos numa 
sociedade extremamente 
consumista. Nessa realidade, 
não raro, nas compras realizadas 
fora do estabelecimento 
comercial, o consumidor acaba 
precipitando-se e adquirindo 
algum produto que não terá 
qualquer utilidade para sua 
vida.

Pensando nisso, o Código 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor (CPDC) resolveu 
dar um tratamento diferenciado 
às compras realizadas fora do 
estabelecimento comercial. Tal 
tratamento especial se traduz 
no direito de o consumidor 

arrepender-se da compra 
dentro do prazo legal de sete 
dias (artigo 49 do CPDC).

Mas, qual a razão disso? 
Os principais fundamentos 
do chamado “direito de 
arrependimento” são os de 
conceder ao consumidor um 
prazo de reflexão e evitar a 
compra por impulso.

Além disso, outros motivos 
justificam a existência do 
direito de arrependimento. 
Isso porque, de fato, as 
contratações feitas fora do 
estabelecimento comercial 
restringem o consumidor, por 
exemplo, do direito de: testar 
pessoalmente determinado 
produto ou serviço; compará-
lo com outros de modelos 
e marcas diferentes; trocar 
experiências presencialmente 
com outros consumidores etc.

Em resumo, toda vez que 
o consumidor realizar uma 
compra fora do estabelecimento

(p.ex., por telefone, 
internet, a domicílio etc.) ele 
poderá desistir da contratação, 
desde que o faça no prazo 
de sete dias (se outro mais 
favorável não for oferecido pelo 
fornecedor), a contar da data 
em que fechou o contrato ou 
recebeu o produto ou serviço.

Uma vez exercitado o 
direito de arrependimento, 
deve o fornecedor, 

imediatamente, devolver os 
valores eventualmente pagos 
pelo consumidor, devidamente 
atualizados.

Bom, tudo caminhava 
relativamente bem, até que 
um microscópico inimigo 
conseguiu viajar da pequena 
cidade de Wuhan (China), 
para instaurar, em tempo 
recorde, um cenário de terror 
no mundo. A Organização 
Mundial de Saúde logo se 
rendeu à força esmagadora do 
vírus, declarando situação de 
pandemia global.

No Brasil, os cidadãos 
passaram a evitar sair às 
ruas. O abraço fácil deu 
lugar as saudações distantes 
com as mãos. Governadores 
decretaram medidas de 
restrição de circulação de 
pessoas e de comércio. O 
Congresso Nacional decretou 
que estávamos vivendo um 
estado de emergência pública.

Esse cenário de terror 
impactou severamente as 
relações jurídicas. Sem dinheiro, 
empresas deixaram de honrar 
os compromissos financeiros. 
Milhares de trabalhadores 
perderam seus empregos. 
Encurralados, inquilinos 
suspenderam o pagamento do 
aluguel.

Praticamente todos os 
ramos da sociedade e do Direito 
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foram severamente atingidos 
sem que a atual legislação 
estivesse adequadamente 
preparada para enfrentar 
esse momento caótico gerado 
pela pandemia. O Congresso 
Nacional, por sua vez, correu 
para socorrer juridicamente os 
particulares.

É nesse cenário, portanto, 
que nasce aquela que foi 
apelidada de “Lei da Pandemia” 
(Lei nº 10.040/2020), como 
um esforço feito pelo 
Governo brasileiro, em caráter 
emergencial, para preservar as 
relações jurídicas e proteger 
os vulneráveis (dentre eles, 
os consumidores), ante as 
consequências econômicas da 
pandemia.

Dentre os vários pontos 
abordados pela citada lei, nos 
interessa, por hora, apenas 
o que dispõe o seu artigo 8º: 
“Até 30 de outubro de 2020, 
fica suspensa a aplicação do 
art. 49 do Código de Defesa 
do Consumidor na hipótese de 
entrega domiciliar (delivery) 
de produtos perecíveis ou 
de consumo imediato e 
medicamentos.”.

Resumindo a ideia, até 30 de 
outubro de 2020, fica suspenso 
o direito do consumidor, 
previsto no art. 49 do CPDC, 
de rejeitar imotivadamente a 
compra feita na hipótese de 
entrega domiciliar (delivery) 
de produtos perecíveis ou 
de consumo imediato e 
medicamentos.

Em verdade, o que se viu 
foi que o isolamento social 
provocou um grande aumento 
no número de pedidos de 
alimentos e bebidas em geral, 

além de medicamentos, na 
modalidade delivery, e os 
consumidores, por sua vez, 
passaram a se utilizar do 
direito de arrependimento 
para devolver estes itens 
no prazo legal de sete dias, 
sem qualquer justificativa, o 
que vinha causando muitos 
conflitos entre fornecedores e 
consumidores.

Duas, portanto, parecem 
ser as razões para a limitação 
do direito de arrependimento: 
(i) .eliminar uma possível 
aglomeração de pessoas e 
exposição à contaminação 
no momento de devolver os 
produtos, favorecendo-se, 
assim, o isolamento social; (ii).
proporcionar um equilíbrio nas 
relações entre fornecedores 
e consumidores, mitigando 
os riscos dos fornecedores 
que continuam a explorar as 
atividades de delivery.

No segundo caso, identifica-
se também uma preocupação 
com a manutenção do fluxo 
de caixa dos fornecedores, 
de modo a atenuar a intensa 
crise financeira que ameaça as 
pequenas empresas, em razão 
do encolhimento do mercado.

Vale ressaltar que, até 
em razão do caráter protetivo 
do art. 49 do CDC, o referido 
art. 8º da “Lei da Pandemia” 
e a limitação do direito de 
arrependimento receberam 
duras críticas. A principal 
delas prega que no momento 
em que o consumidor mais 
precisava da proteção do prazo 
de reflexão, tendo em vista 
que os deliveries se tornaram 
praticamente a única forma 
de compra em muitos casos, o 

legislador tirou do consumidor 
tal proteção e garantia.

Portanto, diante do 
cenário apresentado, cumpre 
responder a questão proposta 
e que intitula o presente 
artigo: como fica o direito 
de arrependimento do 
consumidor com a “Lei da 
Pandemia”?

Ele fica parcial e 
temporariamente suspenso! 
Primeiro porque tal regra 
só se aplica aos casos de 
entrega domiciliar (delivery) 
de produtos perecíveis 
ou de consumo imediato 
(p.ex., alimentos e bebidas) 
e medicamentos; segundo, 
porque ela vai valer somente 
até o dia 30/10/2020, tendo 
em vista que é uma regra 
emergencial e transitória.

Em relação aos demais 
produtos e serviços adquiridos 
fora do estabelecimento 
comercial, a benesse prevista no 
art. 49 do CDC continua tendo 
aplicabilidade – ou seja, sete 
dias para o arrependimento, a 
partir da entrega do produto 
ou assinatura do contrato.

Por fim, cumpre chamar 
a atenção, entretanto, que se 
o produto estiver estragado, 
com alguma contaminação 
de parasita ou problema de 
validade terá o consumidor 
direito à devolução do seu 
dinheiro com direito ainda a 
indenização.

Isso porque essa é uma 
situação que se caracteriza 
pela presença de um vício no 
produto, devendo ser resolvida 
de acordo com o que diz o art. 
18 do CDC, e não com base no 
art. 49 (que trata do direito de 
arrependimento).
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