
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todos estamos sendo impactados pelos efeitos decorrentes do novo Coronavírus 

(COVID-19).  

A crise econômica provocada pela pandemia tem causado enormes prejuízos no setor 

cervejeiro que já começou a sentir o efeito com a queda no seu volume de vendas. 

O Decreto Municipal nº 20.505 de 17 de março de 2020, determinou o fechamento de 

bares, restaurantes e casas noturnas por trinta dias, que são a principal fonte dos 

recursos dos cervejeiros e responsável por toda a cadeia de suprimentos.  

A AGM buscando apoiar todos os profissionais do setor nesse momento de 

instabilidade, reuniu algumas dicas para os empresários lidarem da melhor maneira 

possível com o cenário atual. 

 

 

Estabelecer uma interação direta com o Governo do Estado e com os players da cadeia 

é fundamental para o desenvolvimento de ações que diminuam o impacto da crise. 

Buscamos negociar ações para promover junto aos órgãos públicos e privados: 

• Prorrogação do prazo de pagamento de tributos e obrigações financeiras junto 

aos fornecedores; 

• Liberação de linhas de crédito em condições especiais; 

• Renegociação e alongamento de dívidas; 

• Ampliação da garantia de operações de crédito; 

• Ampliação das possibilidades negociais da jornada de trabalho, por meio de 

home office, férias coletivas e banco de horas; 

• Busca de espaço comercial em grandes redes varejistas. 

 

• Decreto de Emergência de Saúde  

• Gabinete de crise criado  

• Atividades Legislativas suspensas 

• Home-office de servidores  

• Restrições a comércios e empresas  

• Suspensão de aulas e restrição de atividades de lazer 

• Restrições aos Transportes  

 

 

 



• Para dar mais capital de giro para as empresas, o Governo Federal suspendeu 

por três meses o prazo para empresas pagarem o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) e também a parte referente à parcela da União no Simples 

Nacional: 

O Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril 

de 2020, fica com vencimento para 20 de outubro de 2020; 

O Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio 

de 2020, fica com vencimento para 20 de novembro de 2020; e 

O Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho 

de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro de 2020. 

• Liberação de R$ 5 bilhões pelo Programa de Geração de Renda (Proger), 

mantido com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A quantia 

será repassada aos bancos públicos para que eles concedam empréstimos 

voltados a capital de giro das micro e pequenas empresas.  

• Os cinco maiores bancos associados à FEBRABAN (Banco do Brasil, Bradesco, 

Caixa, Itaú Unibanco e Santander) vão prorrogar, pelo prazo de 60 dias, os 

vencimentos de dívidas de micro e pequenas empresas, além dos 

consumidores. 

• Redução de 50% nas contribuições do Sistema S por 3 meses (R$2,2 bilhões)  

• Simplificação das exigências para contratação de crédito e dispensa de 

documentação (CND) para renegociação de crédito.  

• Facilitar o desembaraço de insumos e matérias primas industriais importadas 

antes do desembarque. 

• O Banco do Estado do Rio Grande do Sul irá conceder carência de até dois 

meses no pagamento de prestações de dívidas contraídas pelas empresas junto 

ao banco. Além disso, empreendedores que já tiverem alcançado o limite de 

endividamento em relação ao Banrisul poderão ampliá-lo em até 10%. 

 

 

Pesquisa Datafolha realizada entre os dias 18 e 20 de março indica que a maioria dos 

trabalhadores brasileiros teme que sua renda diminua por causa dos impactos 

econômicos causados pela propagação do novo coronavírus. 

Segundo a pesquisa, 79% dos entrevistados preveem que a economia brasileira será 

muito afetada pelo vírus, enquanto apenas 16% acham que ela será pouco afetada, e 

somente 3% dizem que ela não será prejudicada. 



O Datafolha ouviu 1.558 pessoas entre quarta, 18, e sexta, 20. Feita por telefone para evitar contato com 

o público, a pesquisa tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos. 

A consultoria empresarial Deloitte disponibilizou um pacote robusto de conteúdo 

informativo voltado aos líderes empresariais. Entre os temas abordados estão 

Gerenciamento de caixa durante um período de crise, uma análise do Impacto do 

COVID-19 na indústria farmacêutica da China e Potenciais implicações para o setor 

bancário. Conteúdo publicado em inglês.  

Outras consultorias como a PwC Brasil e a Ernst &Young publicaram páginas dedicadas 

a informar o empresariado a planejar suas ações no presente e no futuro pós 

Coronavírus.  

De acordo com estudo da FGV, como impacto direto da pandemia, o PIB brasileiro pode 

ter sua maior queda desde 1962. Segundo especialistas de mercado consultados em 

matéria da Deutsche Welle, em escala mundial, os setores que mais devem sentir os 

efeitos da crise causada pelo Coronavírus seriam o setor petroleiro, o financeiro e a 

aviação. 

O Juiz do Trabalho do TRT4, Rodrigo Trindade, esclareceu algumas importantes 

questões trabalhistas levantadas neste momento excepcional causado pelo Coronavírus:  

 

 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/consultoria-negocios/2020/covid-19.html
https://www.ey.com/pt_br/advisory/how-to-build-a-supply-chain-thats-resilient-to-global-disruption
https://www.ey.com/pt_br/advisory/how-to-build-a-supply-chain-thats-resilient-to-global-disruption
https://oglobo.globo.com/economia/pib-do-brasil-podera-encolher-44-em-2020-maior-queda-desde-1962-aponta-estudo-da-fgv-2-24316724
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/18/o-que-e-pior-para-a-economia-coronavirus-ou-crise-global-de-2008.htm


Foi publicada no dia 22 de março de 2020 a Medida Provisória 927 que dispõe sobre as 

medidas trabalhistas que podem ser implementadas durante o estado de calamidade 

pública. Entre as principais: 

• Alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, a critério do empregador, 

independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos. Medida 

aplicável também aos estagiários e aprendizes. 

• Antecipar as férias individuais, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não 

tenha transcorrido, sendo o período mínimo de gozo 5 dias. O pagamento das férias 

poderá ser realizado até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo, ao 

passo que o adimplemento do adicional de um terço poderá ser adimplido até a  

data em que é devida a gratificação natalina (20 de dezembro). 

• Conceder férias coletivas com a dispensa de comunicação ao Ministério da 

Economia e Sindicato, sem a necessidade observância do limite máximo de períodos 

anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na CLT; 

• Antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e 

municipais; 

• Adotar banco de horas de 18 meses via acordo individual; 

• Suspender a realização de exames periódicos e treinamentos obrigatórios; 

• Parcelar o FGTS dos meses de abril, maio e junho. 

A possibilidade de suspender os contratos de trabalho com a contrapartida de oferecer 

aos empregados curso qualificação online (não presencial) já foi revogada, devendo ser 

provavelmente editada nova MP que permitirá o corte de redução de jornada e salário. 

 

 

Com estas ações, procuramos apoiar o setor, informar empresários e fornecedores 

sobre medidas de prevenção e oferecer orientação gerencial e financeira diante do 

prejuízo provocado pelo Coronavírus, atuando em parceria com instituições que 

representam os segmentos afetados. 

 

PENSE EM NEGOCIAR E NEGOCIAR: preservar o caixa é o mais importante nesse 

momento. Sem caixa, a empresa não sobrevive. O lucro deve ficar em segundo plano 

agora. Como não sabemos a extensão do surto de coronavírus, é necessário ser radical 

na administração de caixa. A situação é emergencial. Se você precisa de crédito, aja 

agora! Não deixe para depois. 

BANCOS: renegociação é válida não só para aqueles que se encontram inadimplentes, 

como também para os que estão com os pagamentos em dia. No tocante ao primeiro 



grupo, é premente lembrar que os cinco maiores bancos associados à FEBRABAN 

(Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander) vão prorrogar, pelo prazo 

de 60 dias, os vencimentos de dívidas de micro e pequenas empresas, além dos 

consumidores. Da mesma forma, os adimplentes podem se beneficiar da deliberação do 

Conselho Monetário Nacional. 

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO: selecionar apenas aqueles 

fundamentais para a continuidade do negócio, priorizando pagamentos em caso de 

aperto no caixa.  

Renegociar pagamentos, preços e prazos com todos. 

Revisitar o planejamento de compras, de forma a adequá-lo à nova realidade da 

demanda.  

Seu fornecedor também está passando dificuldades, e a hora é de firmar parcerias para 

minimizar perdas. Evitar atritos entre ambas as partes. 

 

AVALIAR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HOME OFFICE PARA OS 

COLABORADORES: Diversos serviços administrativos podem ser realizados à distância. 

Vale ressaltar aos funcionários de que esse não é um período de férias, de forma que 

todas as suas responsabilidades no contrato de trabalho são mantidas, incluindo sua 

constante avaliação pelas entregas por parte dos empregadores. 

 

CASO O HOME OFFICE NÃO SEJA POSSÍVEL, PREZAR PELO AREJAMENTO DOS 

AMBIENTES: A manutenção de janelas abertas, o uso de sistema de ventilação e a 

conscientização dos sobre as formas de contaminação e a necessidade de higiene são 

vitais. 

 

REDUZIR CUSTOS: Avaliar todas as despesas por ordem de relevância. A pergunta 

básica é: é possível sobreviver sem esse custo? Se der, corte. 

Crises sempre representam uma oportunidade de eliminar toda a sorte de desperdícios. 

 

POTENCIALIZAR O E-COMMERCE E O DELIVERY COMO ESTRATÉGIAS DE VENDA: 

Aprimorar soluções de vendas através de canais eletrônicos e da entrega em domicílio 

são essenciais para ajudar na composição das receitas. Diante das crescentes restrições 

ao livre trânsito de mão de obra e do receio de contaminação, cada vez mais as pessoas 

permanecerão em casa. Avalie qual das diferentes plataformas disponíveis no mercado 

mais se adequa às suas necessidades. 



 
USE E ABUSE DAS MÍDIA SOCIAIS: Com muitos negócios de portas fechadas e com as 

pessoas retidas em casa, as redes sociais são alternativa para continuar faturando. Com 

mais tempo para navegar na internet e nas redes sociais, é hora das marcas 

aproveitarem para comunicar mais, criando estratégias de abordagem que respondam 

com eficácia e em permanência aos problemas de consumo das pessoas. Redes sociais 

como o Facebook ou o Instagram viram a sua utilidade reforçada nesta crise global. 

Faça propagandas na internet, promova postagens na página ou perfil da empresa nas 

redes sociais. Até mesmo os anúncios pagos têm um valor baixo e podem trazer 

grandes resultados. 

 

Confira seis pontos fundamentais para vender e captar mais clientes por meio das redes 

sociais: 

1 - FOTOS E VÍDEOS 

A meta que os empreendedores devem ter em mente na hora de produzir uma imagem 

para as suas redes é “como parar o dedo do meu cliente”. Por isso, as fotos e vídeos 

devem ter qualidade, para transmitirem, de forma clara, os serviços e produtos 

oferecidos pela empresa. Duas dicas para conseguir ter um melhor resultado são não 

usar montagens, e sim o carrossel de imagens, e destacar a informação no centro da 

foto. Ainda, os vídeos têm 34% mais interações que as imagens estáticas, por isso 

devem ter a atenção das empresas. 

 

2 – BIOGRAFIA (INSTAGRAM)  

O espaço disponível para apresentação da marca no Instagram deve ser usado para 

destacar o diferencial em relação a outros profissionais. É preciso colocar contatos e 

usar hiperlinks que direcionam para telefone, WhatsApp, e-mail. O espaço é o único na 

rede em que é permitido usar link, por isso é tão importante, afirmam as especialistas. 

Além disso, os destaques, que ficam abaixo, devem ser usados para elencar serviços e 

produtos oferecidos. 

 

3 - HASHTAGS 

Para ter um bom resultado usando hashtags, é preciso seguir algumas premissas. Não 

escrever frases longas é a primeira norma. As especialistas pontuam que é necessário 

buscar palavras-chave que tenham diferentes números de publicações relacionadas. Ou 

seja, é importante usar uma de grande alcance, que faça muito sentido para o negócio, 

mas também atentar para as com menos publicações. Nestas, o post da tua marca tem 

mais chance de estar bem colocado na hora que o cliente for explorar a palavra-chave. 



As dicas finais sobre o uso de hashtags são: usar de 10 a 15 palavras-chave por foto, 

colocar as tags no primeiro comentário da publicação e usar, preferencialmente, 

palavras em português, que sejam próximas do consumidor final. 

 

4 - STORIES 

Mais de 500 milhões de usuários do Instagram assistem os stories diariamente. As 

publicações, que ficam disponíveis por 24 horas, são usadas por 34% das empresas que 

estão na rede para fazer promoções. Os stories mais vistos são de contas comerciais. 

Isso mostra que o público está interessado em consumir esse tipo de conteúdo das 

marcas que gosta.  

 

5 - DIVERSIFICAÇÃO DE CONTEÚDO 

Como todas as marcas estão mostrando seus produtos nas redes sociais, é preciso 

fazer mais para chamar atenção. As pessoas querem conteúdo. As redes sociais devem 

ser usadas para humanizar a marca, mostrar os bastidores, explorar os detalhes de 

produção e mostrar a rotina da empresa. 70% das publicações devem mostrar as 

novidades, backstage, as inspirações da empresa. Os serviços oferecidos devem ocupar 

apenas 10% das publicações. Os outros 20% devem ser destinados a posts como 

testemunho de clientes e feedbacks. 

 

6 - RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

Um dos erros mais graves nas redes sociais, é não interagir da maneira correta com os 

clientes. “Não responder comentário, direct, não dar atenção para o cliente, é muito 

grave. Alguém fazer um comentário na tua publicação e não ter resposta é a mesma 

coisa que o cliente ir até uma loja física, falar bom dia para a atendente, e ela virar de 

lado e não responder. As redes sociais são um termômetro para medir a satisfação dos 

clientes. Por isso, é importante usar o canal como uma forma efetiva de comunicação, 

não só antes da venda, como no momento após. 
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