APRESENTAÇÃO

A pandemia provocada pela disseminação do novo coronavírus tem exigido de governos, setor produtivo e
sociedade civil ações coordenadas e respostas rápidas para proteger a população da Covid-19. Nos últimos
cem dias, diversos atores se uniram em prol dos mesmos objetivos: assegurar a saúde das pessoas e ajudar
empresas a manter negócios e empregos, enquanto são cumpridas medidas extras de higiene e
distanciamento social, conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, como catalisadora de projetos envolvendo o
setor privado e representando suas vinculadas AD Diper, Complexo Industrial Portuário de Suape, Porto do
Recife e Copergás, vem atuando na linha de frente contra essa crise global. E para dialogar com os setores
produtivos, entender as particularidades de cada segmento e executar ações demandadas para o momento,
desempenha, desde março, papel fundamental no Comitê Estadual Socieconômico de Enfrentamento ao
Coronavírus, grupo de trabalho criado pelo Governo do Estado, por meio do Decreto n° 48.810.
As ações desempenhadas nos últimos meses incluem, por exemplo, o monitoramento da produção e da
logística de fornecimento de produtos e serviços essenciais, para que o abastecimento da cadeia de
suprimentos não fosse prejudicado. Também aportes públicos na mobilização de setores econômicos
prejudicados pela queda na demanda, como a compra da produção de cooperativas agrícolas e artesãos, a
partir de programas e políticas públicas criadas especificamente por conta da pandemia, como é o caso do
“Compra Local” ou do “Artesanato Solidário”.
Em regiões marcadas pela forte atuação de uma só cadeia produtiva, ofereceu apoio técnico e financeiro
para readaptar as empresas ao “novo normal”. É o caso do trabalho que vem sendo feito junto a mais de 130
micro e pequenas empresas do Polo de Confecções do Agreste, com a conversão das linhas de produção para
que as empresas da região pudessem fabricar máscaras de tecido e EPIs, além da criação de uma loja virtual
e da presença garantida em marketplaces de alcance nacional.
À Secretaria de Desenvolvimento Econômico, coube ainda elaborar e executar os novos protocolos para que
a economia possa ter seu retorno gradual no Estado, como vem sendo feito desde o dia 1º de junho, com o
lançamento do “Plano de Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19” - uma forma responsável
de planejar a retomada, ajustando a flexibilização ao comportamento dos indicadores de saúde.
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RELATÓRIO DOS 100 DIAS
RESUMO DAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

CAMPANHA “PERNAMBUCO SOLIDÁRIO”
Em parceria com a entidade sem fins lucrativos Porto Social, o Governo de Pernambuco lançou no dia 25 de
março a campanha “Pernambuco Solidário contra o Coronavírus”, que desde então arrecadou R$ 3,97
milhões por meio de campanhas de financiamento coletivo, junto a empresas e pessoas físicas, com o
objetivo de custear bens e insumos para atender a rede pública de saúde e auxiliar pessoas em situação de
vulnerabilidade. A reabertura do antigo Hospital Alfa, em Boa Viagem, foi a principal ação custeada pela
campanha.
Para que o site oficial www.pesolidario.com.br fosse ao ar, o Governo arregimentou um time de empresas
voluntárias. A página foi desenvolvida gratuitamente pela empresa Mesa, embarcada no Porto Digital. O
parque tecnológico figurou como importante articulador para que a campanha fosse massificada e chegasse
à internet. A Wirecard, especializada em soluções de pagamento, e a Locaweb, empresa brasileira de
hospedagem de sites, da mesma forma abraçaram o Pernambuco Solidário e tornaram a campanha em prol
das doações, que tem duração de 180 dias, uma realidade.
A Celpe também teve um papel importante, ao firmar convênio com o Governo do Estado para que qualquer
usuário possa aderir ao programa e fazer a doação na conta de luz, com limite de até R$ 100.
PROGRAMA “COMPRA LOCAL”
Por meio do Programa “Compra Local”, o governo estadual escoou a produção de pequenos produtores
atingidos pelos efeitos do Coronavírus e distribuiu 20 mil kits alimentares a famílias em situação de
vulnerabilidade social, em um total de 45 municípios. À Agência de Desenvolvimento Econômico de
Pernambuco (AD Diper), coube à missão de comprar, por meio de chamamento público, gêneros alimentícios
in natura e processados de cooperativas e associações de 20 municípios de todas as regiões de Pernambuco.
A ação beneficiou 530 famílias de produtores rurais e custou R$ 1 milhão aos cofres públicos. Mel, leite de
cabra, queijo coalho, abacaxi, farinha de mandioca, batata doce e ovo de galinha estavam entre os produtos
adquiridos e doados. A partir deste programa, foi possível minimizar o impacto da pandemia na vida e no
negócio de diversos pequenos produtores.

O Compra Local foi lançado em 14 de maio. Participaram como agentes parceiros a Secretaria de
Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), o Sistema
Fecomércio/Sesc/Senac-PE, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude e a Secretaria de
Meio Ambiente e Sustentabilidade.
PACOTE DE AÇÕES PARA O POLO DE CONFECÇÕES
O Polo de Confecções do Agreste tem sido um importante aliado dos pernambucanos no combate à
pandemia do coronavírus. Dada a relevância da cadeia, o Governo do Estado lançou, no dia 08 de abril, um
pacote de medidas para impulsionar a indústria do setor, adequando a linha de produção das fábricas para
atender à demanda da população por equipamentos e itens de proteção contra a Covid-19.
A ação é dividida em três eixos: apoio técnico, com fornecimento de manuais para produção e de selo de
certificação para atestar a conformidade dos novos produtos; suporte financeiro, com linha de crédito
especial no valor de R$ 6 milhões, garantindo a aquisição de matéria-prima; e consultoria comercial, com o
objetivo de facilitar a interlocução com os mercados consumidores.
O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE), que é uma organização social
contratada pelo Governo do Estado para executar as políticas públicas voltadas para o setor, tem fornecido
desde o mês de março um manual técnico com protótipos de equipamentos de proteção, como batas,
máscaras e protetores para os pés, para as empresas do segmento promoverem a adaptação necessária.
Cerca de 130 empresas já estão com suas linhas de produção na ativa.
O documento, que está disponível gratuitamente no site www.ntcpe.org.br, descreve modelagens e insumos
necessários para a fabricação de cada produto. A ação tem como base aproveitar a base industrial já
instalada e escoar a matéria-prima existente na região, incentivando a aquisição de fornecedores locais.
Além disso, o NTCPE vai avaliar os protótipos confeccionados, emitindo um selo de conformidade que
garantirá a padronização da produção em grande escala.
LOJA DE E-COMMERCE “MÁSCARAS PARA TODOS”
Com o apoio ofertado pelo governo estadual, o Polo de Confecções de Pernambuco já comercializou cerca de
5,6 milhões de máscaras de tecido com padrão de conformidade reconhecido pelo Núcleo Gestor da Cadeia
Têxtil e de Confecções (NTCPE) e ampliou o alcance do setor produtivo ao aderir ao e-commerce.
A organização social lançou, com o apoio técnico, financeiro e consultoria comercial do Estado, a loja virtual
“Máscaras para Todos” (www.mascarasparatodos.org.br), para massificar o comércio do item de proteção para
a população em geral, com entrega rápida e pagamento virtual. O último balanço mostrou que as vendas por
esse canal virtual ultrapassou as 5 mil unidades.

COMPRA DE MÁSCARAS DE TECIDO E DOAÇÃO DE FACE SHIELDS
O Governo de Pernambuco, por meio da AD Diper, garantiu a compra de 700 mil máscaras de tecido dentro
do pacote de medidas para impulsionar a indústria de confecções de Pernambuco. Uma primeira leva de 200
mil máscaras foi adquirida do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE),
instituição que atesta padrão de conformidade por meio de um Selo de Conformidade. Outras 500 mil
máscaras de pano foram compradas por meio de chamamento público realizado pela Agência. O item de
proteção está sendo distribuído à população bem como utilizado por servidores que atuam diretamente no
combate à Covid-19.
Ainda na corrida contra a Covid-19, o Governo de Pernambuco entrou em campanha para obtenção de
máscaras de proteção facial (face shields) a serem repassadas à Secretaria de Saúde do Estado. Um total de
50 mil unidades foram doadas pelo grupo Atitude, formado por empresários pernambucanos, e pela
Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe). Outras 20 mil unidades foram adquiridas pela AD Diper,
com investimentos de R$ 250 mil.
No caso da AD Diper, foi feita uma articulação com a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (SECTI);
empresas Tron Controles Elétricos e Fabk, membros da Associação das Empresas do Parque Tecnológico de
Eletroeletrônica de Pernambuco (Parqtel); Senai Pernambuco; empresa SenFio e voluntários da rede
“Hardware PE”. O grupo multidisciplinar desenvolveu um modelo dentro das especificações da Anvisa, com
capacidade de produção em massa.
CENTRAL DE DOAÇÕES REMOTA │AD DIPER
Em dois meses de operação, a Central de Doações Remota do Governo de Pernambuco contabilizou 950 mil
itens arrecadados, número alcançado graças ao engajamento de instituições e de empresas privadas de
pequeno, médio e grande porte do estado. A ação tem sido coordenada, remotamente, por colaboradores da
Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper).
As doações estão ajudando no combate à pandemia da Covid-19 e chegam até o grande público por meio do
trabalho de logística realizado pelas Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude.
Do total arrecadado, 250 mil itens foram de produtos hospitalares; 96 mil gêneros alimentícios; 426 mil
itens de higiene e limpeza, além de outros 178 mil itens diversos.
As empresas interessadas em colaborar como doadoras devem contatar a AD Diper através do e-mail
doacoescovid19@addiper.pe.gov.br ou por telefone: 81 99488-2149 ou 81 99488-3777.

PLANO DE CONVIVÊNCIA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS COM A COVID-19
Com o fim do período de intensificação da quarentena, o Governo de Pernambuco pôs em prática o “Plano de
Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19”, que determina a retomada gradual e planejada das
atividades econômicas em todo o Estado. O cronograma, desenvolvido em conjunto com a Consultoria
Deloitte, prevê como 32 setores terão as medidas restritivas flexibilizadas e como será a carga operacional
deste retorno, que seguirá protocolos gerais e específicos para evitar a transmissão da doença.
O ciclo de reabertura gradativa chegará à flexibilização total ao fim de um período de 11 etapas. São
considerados, prioritariamente, a relevância socioeconômica dos setores e os riscos que o retorno de cada
atividade representa para a saúde.
Os protocolos gerais e específicos para o retorno seguro dos setores mapeados pelo Governo do Estado estão
sendo desenvolvidos, também, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Todas as orientações podem
ser obtidas no site oficial www.pecontracoronavirus.pe.gov.br.
COMITÊ ESPECIAL DE ABASTECIMENTO
Para garantir que o abastecimento nas gôndolas ocorresse dentro da normalidade durante a pandemia, a
rotina de mais de 200 estabelecimentos do comércio de alimentos e produtos essenciais tem sido
monitorada pelo Governo e por entidades representativas de toda a cadeia produtiva e de distribuição.
Capitaneado pela Secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico, o “Comitê Especial de
Abastecimento”, instituído no dia 19 de março, interligou o setor supermercadista às centrais de distribuição
e indústrias.
Dentro das ações, destaca-se também a ampliação no tempo de uso de incentivos fiscais pelo setor
atacadista. A medida está permitindo a formação de estoques mais amplos nesse período de combate ao
coronavírus, garantindo o abastecimento ao varejo. O ajuste na política fiscal foi garantido via Decreto
48.838, de 23 de março de 2020.
Além da SDEC, fazem parte do grupo as pastas de Planejamento e Gestão (Seplag), de Desenvolvimento
Agrário (SDA) e de Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq). Complexo de Suape, AD Diper,
Procon-Pernambuco e Ceasa estão entre os demais membros da gestão pública que intensificam o trabalho
de acompanhamento dos estabelecimentos comerciais neste período de pandemia.
0800 E MAPAS PARA CAMINHONEIROS
Para assegurar que não faltem produtos essenciais à população, o Porto de Suape continua funcionando
normalmente durante a pandemia. Como forma de garantir o abastecimento de Pernambuco e da região
Nordeste, Suape, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Infraestrutura e Recursos
Hídricos disponibilizaram um número 0800 e mapas interativos, desde o início de abril, para que os
caminhoneiros que fazem o transporte de mercadorias tenham suporte em todo o Estado. Os três órgãos
fazem parte do Comitê Especial de Abastecimento, criado para monitorar o fornecimento de produtos
essenciais em Pernambuco, durante a pandemia.

A ação mapeou mais de 300 estabelecimentos que prestam serviços utilizados pela categoria, como
restaurantes, postos de gasolina, lojas de autopeças e borracharias, para evitar qualquer tipo de dificuldade,
uma vez que os motoristas temiam ficar sem suporte. Todos os estabelecimentos foram lançados em um
mapa interativo, por categoria e localização, e outro mapa em PDF, ambos disponibilizados no portal
www.suape.pe.gov.br. Os mapas também serviram de base para o atendimento do Disque Caminhoneiro,
como batizado, que é gratuito e funciona 24 horas pelo telefone 0800.095.0448.
TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19
Os motoristas que realizam transporte de cargas em Suape também vêm tendo uma atenção especial. Nos
dias 9 e 10 de junho, eles puderam fazer testes rápidos de detecção da Covid-19 e receberam orientações
sobre como prevenir a doença e como usar corretamente a máscara de proteção. A campanha “Transporte em
Ação” foi promovida pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
(SEST SENAT), e contou com apoio do Porto de Suape. A categoria ainda participa, semanalmente, de um pit
stop contra o coronavírus, realizado pela Concessionária Rota do Atlântico, com apoio da Concessionária
Rota dos Coqueiros, Safety Med e Posto Shell Rota 42, onde recebem orientações e kits com álcool em gel e
sabonete, além de lanche.
No mês de maio, mais de sete mil doses de vacina contra a Influenza foram aplicadas no Porto de Suape. Ao
todo, 7.311 doses foram distribuídas pela Secretaria de Saúde do Ipojuca para as empresas localizadas na
área portuária, OGMO (Órgão Gestor de Mão de Obra), agências de navegação marítima, operadores
portuários e caminhoneiros. Com apoio da Prefeitura do Ipojuca e da administração do Porto de Suape, 24
empresas participam da campanha de imunização. A vacina não imuniza contra a Covid-19, mas protege
contra a Influenza e isso ajuda no diagnóstico da doença, por exclusão.
DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS │COMPLEXO DE SUAPE
Além de se articular com várias empresas do complexo que ajudaram o Estado em inúmeras ações sociais, a
fim de amenizar os impactos da pandemia, o Complexo Industrial Portuário de Suape fez a doação de cestas
básicas para 2.245 famílias em situação de vulnerabilidade social, na região, no final de abril e início de
maio. A entrega foi realizada em comunidades consolidadas, cujos beneficiários fazem parte do cadastro da
empresa. Foram selecionadas famílias com renda per capita de até um salário mínimo, além dos núcleos
familiares compostos por idosos e pessoas com deficiência.
As comunidades beneficiadas foram Vila Nova Tatuoca, Vila Cepovo, Engenho Massangana, Praia de Suape,
Vila Claudete, Conjunto Habitacional Nova Vila Claudete, Assentamentos Sacambu e Ximenes e Engenho
Mercês. A cesta básica foi composta por 37 itens e 17 produtos. O investimento foi de R$ 228,9 mil, recursos
próprios de Suape.

FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA E ONG NOVO JEITO │COPERGÁS
Com o intuito de minimizar os danos causados pela pandemia, a Companhia Pernambucana de Gás
(Copergás) doou R$ 500 mil para a Saúde Pública de Pernambuco, por meio da Fundação Alice Figueira. O
valor foi destinado para a compra de três ventiladores pulmonares; 8,5 mil respiradores descartáveis
PFF2/N95; 3,1 mil máscaras de proteção descartáveis; 1,5 mil aventais de manga longa descartáveis e
11.228 máscaras de TNT.
Em parceria com a ONG Novo Jeito, a companhia também distribuiu 800 cestas básicas para a população em
situação de risco na Região Metropolitana do Recife. Cerca de 12 toneladas de alimentos foram doados às
comunidades de Brasília Teimosa, Santa Luzia, Alto Treze de Maio, Cabanga, Portelinha, Santo Amaro,
Berardo, Ribeirinha de Cajueiro, Coelhos, Aguazinha, Tururu, Bode, Pina, Fosfato e do Alto Santo Isabel.
A Companhia integrou-se à iniciativa “Empresários por Pernambuco”, que vem reunindo entidades da
sociedade, com o apoio do Governo do Estado e das Prefeituras.
DOAÇÕES PARA FERNANDO DE NORONHA │PORTO DO RECIFE
Sob a coordenação do Governo estadual, uma rede de solidariedade, cuja logística está sendo operada pelo
Porto do Recife, foi criada para garantir a doação de alimentos, água mineral, ração animal e itens de higiene
a mais de 700 famílias do arquipélago de Fernando de Noronha. A iniciativa é fruto de um esforço coletivo
entre o poder público e a iniciativa privada. Participam as secretarias de Desenvolvimento Econômico e
Desenvolvimento Social, além do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), empresas
de alimentos e de transporte marítimo de cargas, e o órgão Gestor de Mão de Obra do Recife (OGMO Recife).
Até o momento, já foram doadas 60 toneladas de alimentos, totalizando 2 mil cestas básicas; 4 toneladas de
caixas com garrafas de água mineral; 3 toneladas de frutas e legumes; meia tonelada de frango congelado;
600 quilos de ração animal e 400 quilos de máscaras de proteção e álcool.
ARTESANATO SOLIDÁRIO │CAPE
Com a restrição da circulação de pessoas e consequente fechamento das lojas do Centro de Artesanato de
Pernambuco - CAPE em Recife, Bezerros e Olinda, o Governo do Estado de Pernambuco, por meio da
Diretoria de Promoção da Economia Criativa da AD Diper, lançou a ação “Artesanato Solidário”, de apoio aos
artesãos cadastrados que possuem produtos disponíveis nas lojas e dependem financeiramente dessa
comercialização.
O Artesanato Solidário consiste em uma compra direta das peças desses artesãos em nome da AD Diper,
tomando como base a média de vendas dos artesãos durante os últimos 18 meses. Assim, mais de 1.000
artesãos foram contemplados, em maio e junho, com os valores correspondentes à sua média de vendas por
meio do Cape.

Considerando a importância das vendas para o sustento do artesão, a ação custou R$ 300 mil. Todos os
produtos adquiridos serão doados posteriormente, através de um chamamento público, para instituições
filantrópicas sem fins lucrativos.
CAMPANHA “ABRACE O ARTESÃO PERNAMBUCANO”
Fechado temporariamente por conta da pandemia, o Centro de Artesanato de Pernambuco (Cape) lançou a
ação “Abrace o artesão pernambucano”. Para estimular as vendas e ajudar os artistas, as redes sociais da
maior loja de artesanato do Brasil (@centrodeartesanatodepe) foram transformadas em vitrine, permitindo
que os artesãos negociem diretamente com o cliente. O Cape reúne, em seu espaço físico, no Marco Zero do
Recife, cerca de 25 mil obras de mais de 1,5 mil artesãos e mestres de 80 municípios.
Informações: www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br
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