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O QUE ESTAMOS FAZENDO PARA ENFRENTAR A COVID-19?
A resposta do setor empresarial brasileiro aos impactos da Covid-19 na atividade econômica e na vida das pessoas já produzem resultados concretos. Isso é que revela levantamento realizado pelo CEBDS junto a empresas
associadas.
As informações revelam ações que vão desde adaptação de linhas de produção e de cadeias produtivas para o
atendimento do aumento da demanda por insumos, a iniciativas diversas de apoios, tanto individuais quanto
coletivas.
Os dados fazem parte de um banco de dados montado pelo CEBDS e atualizado permanentemente pelas associadas. O material é um dos subsídios utilizados em reuniões semanais realizadas com lideranças das empresas,
com o objetivo de proporcionar a identificação de oportunidades de ações ainda mais abrangentes e efetivas.
Logo abaixo, apresentamos algumas dessas iniciativas. Nos tópicos apresentados, hiperlinks direcionam para os
sites das empresas com mais informações.
A divulgação desses dados tem como objetivo demonstrar a força da união de esforços no enfrentamento da
Covid-19, além de inspirar ações semelhantes por parte de outras empresas e da sociedade civil em geral.

E A SUA EMPRESA, O QUE ESTÁ FAZENDO?
Com o objetivo de conhecer como as empresas estão se adaptando às novas perspectivas para os negócios,
O CEBDS ELABOROU UM BREVE QUESTIONÁRIO, que pode ser acessado aqui. A iniciativa faz parte da ReVisão
2050, iniciativa colaborativa que busca atualizar a agenda de longo prazo para o desenvolvimento sustentável
empresarial. Participe!

#façasuaparte

AMBEV
Participa do projeto de ampliação do Hospital de M’Boi Mirim (SP), em parceria com a Gerdau e
Hospital Israelita Albert Einstein. Entre as ações anunciadas pela empresa, estão as doações de
água e produtos de higiene para comunidades socialmente vulneráveis, e de álcool gel e máscaras para hospitais públicos e profissionais de saúde do SUS por todo o Brasil.

ARCELORMITTAL
Anunciou a redução temporária de algumas unidades de produção. Além disso, investirá R$ 4
milhões no Hospital Margarida, em João Monlevade (MG), para aprimorar a infraestrutura de
atendimento à saúde da população local, com equipamentos e testes de identificação rápida do
coronavírus.

AUDIMA
Cedeu sem custo a tecnologia de conversão de conteúdo de sites para áudio para qualquer conteúdo de internet que aborde o coronoavírus

BANCO DO BRASIL
Repactuará prazos e condições de operações de crédito para pessoas físicas e empresas. A
adesão às novas condições pode ser feita pelos canais digitais, o que dispensa o comparecimento às agências.

BNDES
Criou medidas emergenciais que abrangem desde financiamento de folha de pagamento e
capital de giro das empresas, a investimento na ampliação no número de leitos e de oferta de
equipamentos e materiais médicos e hospitalares.

BRADESCO
Criou uma área em seu site com informações sobre medidas emergenciais que abrangem seus
serviços e orientações sobre prevenção à Covid-19. Por meio da Fundação Bradesco, disponibilizou gratuitamente diversos cursos EAD.

BRADESCO SEGUROS
Participa da instalação de um hospital de campanha destinado ao atendimento da população do Rio de Janeiro, em parceria com a Rede D’Or, Lojas Americanas, Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e Banco Safra. Oferece em seu site diversas orientações
de prevenção.

BRASKEM
A empresa se uniu a parceiros da cadeia da química e do plástico na doação de resina termoplástica, que será destinada à fabricação de insumos como máscaras, aventais e embalagens
de álcool gel. Em outra iniciativa, feita em parceria com a Interlândia, doou 8.400 litros de água
sanitária para o hospital da Universidade Federal de Alagoas.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
O banco disponibilizou o Auxílio Emergencial, que consiste em um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal a trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI) e
autônomos e desempregados.

CEMIG
Os clientes de baixa renda cadastrados como tarifa social não terão o fornecimento de energia
interrompido e o pagamento será flexibilizado. A medida também se aplica a hospitais públicos
e filantrópicos, unidades de pronto atendimento. Microempresas também podem recorrer ao
benefício.

COCA-COLA
Entre diversas ações, firmou parceria com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) assumiu a logística para a entrega de 250 mil litros de álcool 70 líquido para a rede pública de saúde
do estado de São Paulo. Suspendeu suas campanhas publicitárias e investirá US$ 120 milhões
em apoio a comunidades afetadas, por meio da The Coca-Cola Foundation.

GLOBO
O Globoplay e os demais serviços de vídeo online da Globo terão uma limitação na entrega de
dados com o objetivo de evitar sobrecarga na infraestrutura de internet do país. O Canal Futura
disponibilizou uma ampla programação de aulas virtuais para crianças e jovens.

GRUPO BOTICÁRIO
Disponibilizou 216 toneladas de itens de higiene para doação e paralisou a produção de fragrâncias, maquiagens e cremes para investir exclusivamente na produção desses tipos de produtos.
Como parte de suas ações, também está engajada no apoio financeiro e na compra de equipamentos hospitalares.

IGUÁ SANEAMENTO
Como parte de suas ações emergenciais do enfrentamento do coronavírus, a empresa anunciou
a suspensão de cobrança dos cerca de 4 mil clientes da empresa enquadrados na categoria de
tarifa social, nos meses de abril e maio. Também anunciou a doação de hipoclorito de sódio para
instituições de cidades onde opera, tais como prefeituras, polícia militar e bombeiros.

IPIRANGA
Participa da parceria com o IBP e empresas na construção de hospital de campanha no Rio de
Janeiro, para apoiar no atendimento de pacientes do SUS. Também anunciou doação de combustível para a distribuição de álcool gel em hospitais do país, entre outras ações.

ITAÚ
O Itaú Unibanco anunciou o investimento de R$ 1 bilhão para financiar as atividades do Todos
Pela Saúde, iniciativa voltada para a colaboração no combate ao coronavírus, cujos recursos são
geridos por um grupo de especialistas. A instituição financeira decidiu suspender, por tempo
indeterminado, todas as demissões sem justa causa e antecipou o pagamento do 13º salário.

KPMG
A organização vem dedicando diversos conteúdos em seu site com o objetivo de analisar os impactos da Covid-19 em diversos setores e na vida das pessoas em geral.

MICROSOFT
Disponibilizou gratuitamente para organizações e escolas o Microsoft Teams, que consiste em
uma central de trabalho na qual é possível conversar, fazer reuniões, ligações e colaborar remotamente. A empresa também firmou parceria com o Ministério da Economia para o uso de sistema
de inteligência artificial para matching entre profissionais de saúde e instituições com vagas.

NATURA
Como apoio ao combate do coronavírus, a empresa anunciou a doação de 2,8 milhões de sabonetes em barra e em líquido para comunidades carentes nas cidades do entorno de suas operações.

NEOENERGIA
A empresa doará 220 aparelhos de ar condicionado, lâmpadas de LED e refrigeradores eficientes para armazenamento de medicamentos a hospitais e unidades de saúde nos estados da
Bahia e de Pernambuco, onde mantém operações. A empresa também anunciou a suspensão
de cortes de energia por 90 dias, entre outras ações.

RENNER
Por meio de uma rede de parceiros, viabilizará a produção e doação de 1,3 milhão de unidades
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entre máscaras e aventais, para atender instituições de saúde e profissionais dedicados ao tratamento de pacientes de Covid-19.

SANTANDER
Em parceria com Itaú Unibanco e Bradesco, assumiu a responsabilidade de importar 5 milhões
de testes rápidos de detecção da Covid-19 e equipamentos médicos. A instituição financeira
também anunciou mudanças em operações com cartões de crédito e de suspensão de demissões sem justa causa.

SESC
Em virtude da falta de EPIs no mercado, o Sesc DF se mobilizou e começou a produzir máscaras
com a ajuda de impressoras 3D que fazem parte dos Espaços Makers.

SHELL
Desde 20 de março, por meio da joint-venture Raízen, já foram doados mais de 500 mil litros de
álcool gel para mais de 40 hospitais na Grande São Paulo e nos estados de Goiás, Paraná e Minas
Gerais. A empresa também firmou parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para apoiar
a produção e aquisição de testes diagnósticos, entre outras ações.

SITAWI
Assumiu a gestão do fundo filantrópico Movimento Noroeste com Vida, que tem como objetivo
financiar ações de conscientização e aquisição de itens de prevenção para a população do Noroeste Paulista.

VALE
Em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e a Rede Mater Dei de Saúde, lançou edital
para apoiar soluções que reduzam os impactos da Covid-19. Entre as ações anunciadas pela
empresa também estão reformas de hospitais e compra de testes para detecção da Covid-19.

VIVO
Entre as ações adotadas, lançou bônus de internet para os planos de celular e disponibilizou
navegação gratuita no aplicativo Coronavírus SUS, que auxilia a população na busca de informações corretas e confiáveis.

