mais esse modelo de obtenção de
crédito chegue aos nossos clientes
com rapidez e clareza. A expectativa do Sebrae é que esta operação
de socorro aos pequenos negócios
na crise do coronavírus permitirá a
concessão de aproximadamente R$
7,5 bilhões em crédito”, informou
Busarello.

80%
dos
estabelecimentos
tiveram impacto
no seu quadro
de pessoal com
demissões ou
suspensões do
contrato de
trabalho

Expectativas
Por outro lado, tudo indica que
a pandemia está perdendo fôlego e
especialistas projetam crescimento
em breve.
“As previsões oficiais falam em
uma retomada de crescimento em
2021 e 2022. Esse prazo consta nas
projeções de diversos organismos,
do Banco Mundial ao governo de
São Paulo. Mas, nós acreditamos
que, tão logo esteja controlada a
pandemia, a economia vai dar sinais
claros de recuperação. Esperamos
que 2020 feche com números positivos, acima das expectativas, contrariando as previsões atuais que apontam perdas”, torce Elaine.
O Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico Sociais), da Unitau
(Universidade de Taubaté), também
confia nessa expectativa. “A cidade
têm se preparado para se tornar um
polo atrativo com base na oferta de
um ambiente que facilita e proporciona o desenvolvimento da inovação e a geração de negócios. Tudo
indica que o crescimento e a recuperação econômica serão positivos,
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desde que o planejamento efetuado
na diversificação das fontes de renda e emprego da cidade continue
ocorrendo, de modo que São José
não tenha como único pilar de sustentação o setor industrial”, comentou o professor Dráuzio Antonio Rezende Junior.
Na área da indústria, aliás, o faturamento já demonstrou sinais de
retorno, segundo informações da
ACI. Em maio, o setor apresentou
um crescimento de 11,4%. Além disso, diversas empresas se recriaram,
investiram em novas formas de atuação e buscaram novos mercados,
explorando cada vez mais o universo on-line.
“Em paralelo, houve um movimento para preservação do emprego. Diversas empresas lançaram
mão da redução da jornada e da flexibilização dos contratos de trabalho, que inicialmente foi responsável pela manutenção de 200 postos
de trabalho formal”, afirmou Eliane.
Caminhos
Recentemente, São José foi classificado pelo jornal inglês “Financial
Times” como a 3ª cidade do mundo
em investimentos diretos para o setor aeroespacial. E, segundo José
Iram Barbosa, diretor de operações
do Parque Tecnológico de São José
dos Campos, outros setores voltados para a tecnologia também estão
preparados para responder à altura.
“Sabemos que a crise desembar-

BALAnÇo
Entre janeiro
e maio quase
7 mil postos
de trabalho
formais foram
perdidos

