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São Paulo, 06 de julho de 2020.
Com a crise causada pela pandemia do COVID19 no mundo, fomos todos
obrigados a repensar nossos papéis e ações.
Se por um lado ficamos assustados com a disseminação do vírus e preocupados
com seus efeitos nocivos sobre a população e, por consequente, a economia, por outro
ficamos encantados com a disponibilidade dos brasileiros em ajudar, com inúmeras
doações, mobilizações e diversas frentes para combater os efeitos infestos da pandemia
na sociedade.
Diante deste novo cenário, nós da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
estamos ajustando nossos programas e projetos com o objetivo de realizarmos ações
rápidas, com resultados de curto prazo, mas não deixando de lado a construção de ações
estruturantes de longo prazo para garantir o crescimento econômico sustentado.
Os Programas Polos de Desenvolvimento e Arranjos Produtivos Locais, ambos
voltados para ações estruturantes no Estado, foram direcionados temporariamente para
realização de apoio e suporte a manutenção da atividade produtiva e reconversão
industrial, não deixando de lado o desenho de apoio a retomada das atividades e
garantia de crescimento sustentado.
Identificamos que um gargalo enfrentado por diversos setores foi a escassez de
insumos para produção, dadas as dificuldades enfrentadas na importação de insumos de
vários países, em especial da China. Nos casos de reconversão industrial, identificamos
que algumas fábricas ainda não contavam com uma rede de fornecedores, sendo preciso
o apoio do Estado e de Associações e Sindicatos Patronais para localização e conexão
de fornecedores ao longo da cadeia produtiva da indústria.
Deste modo, o Governo do Estado de São Paulo, sob coordenação da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, lançou um portal denominado Negócios do Bem para
conectar fornecedores de insumos e matérias-primas com empresas produtoras. Essa
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será uma das primeiras ações de curto prazo realizadas pelos programas citados, mas
que terão impactos significativos no setor produtivo.
Ações articuladas promovem a conexão entre empresas fornecedoras de insumos
com aquelas que necessitam da matéria-prima para assegurar o abastecimento dos
produtos essenciais, mantendo a indústria brasileira, em particular a paulista, em
funcionamento, garantindo a continuidade da produção de bens, o atendimento da
demanda, além de promover o acesso a novos mercados.
Estabelecer o vínculo entre quem fornece e quem produz tem sido um dos
maiores desafios durante o período de combate ao Covid-19.
A plataforma “Negócios do Bem” (www.negociosdobem.sp.gov.br) objetiva ser
o meio adequado e gratuito para estabelecer o elo entre fornecedor e produtor, produtor
e consumidor final (varejo), possibilitando o “match” entre oferta e demanda,
mantendo-os e encurtando distâncias, reduzindo custos e permitindo a realização de
pesquisa e contato de forma ágil e eficiente. A plataforma visa também o fortalecimento
da cadeia de suprimentos nacional.
A negociação de preço e a efetivação de venda não serão realizados no site,
devendo ocorrer por conta dos participantes, sem a interferência do Estado.
Para participar a empresa deverá se inscrever como vendedora e/ou compradora,
diretamente no site. As empresas cadastradas como vendedora deverão aguardar a
verificação e liberação do cadastro. A partir deste momento, a empresa estará apta para
incluir os produtos que desejar na plataforma, podendo incluir foto e descrição de cada
item.
Haverá uma avaliação dos vendedores, portanto solicitamos que a transação seja
registrada e avaliada na plataforma ao ser finalizada para que seja possível a criação de
um ranking.
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Deste modo, solicitamos a Vossa Senhoria apoio na divulgação da plataforma
Negócios do Bem (www.negociosdobem.sp.gov.br) entre Vossos Associados e na
promoção de inscrição das empresas na plataforma, para que possamos divulgar os
fornecedores e as empresas que necessitam de insumos ou produtos finais.
Desde já, iteramos nosso absoluto comprometimento em auxiliar o Vosso setor
com o enfrentamento aos desafios apresentados pela pandemia do COVID-19 e nos
colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
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