


Todos estamos sendo impactados pelos efeitos decorrentes do
novo coronavírus (COVID-19). 
 
Pensando nisso e no grande estresse que as implicações do
vírus estão acarretando aos pequenos negócios, resolvemos
elaborar um guia prático para auxiliar (principalmente, mas não
somente) as empresas do mercado cervejeiro. 
 
Com vidas e negócios em risco, é preciso torcer para que as
condições melhorem o quanto antes. Enquanto isso, precisamos
estar preparados para os possíveis cenários que se apresentam.
 
Estamos sendo bombardeados em tempo real com todo tipo de
informação sobre o novo coronavírus, então deixaremos de
tecer maiores comentários sobre a doença, medidas de proteção
e suas implicações. A ideia do material é servir de norte para o
mercado cervejeiro lidar, na medida do possível, da melhor
forma com a pandemia.

 
Para maiores informações sobre a doença (COVID-19) indicamos
a consulta ao site do Ministério da Saúde: www.saude.gov.br

http://www.saude.gov.br/


COMUNICAÇÃO
 

É essencial manter colaboradores e clientes bem informados
sobre a doença. Também é muito importante incluir na
comunicação visual do seu estabelecimento avisos e
informativos sobre precauções e formas de evitar a
transmissão. O site da Abrasel (abrasel.com.br/conexao)
disponibiliza diversos documentos úteis, como um manual de
boas práticas que contém procedimentos detalhados e cursos
gratuitos sobre gestão de equipe.
 
 
REDES SOCIAIS
 
O uso da internet, e principalmente das redes sociais, se
intensificou absurdamente em tempos em que se deve evitar
sair às ruas. Essa é uma oportunidade dourada para usar o seu
perfil no instagram e no facebook para divulgar a sua marca e
os seus produtos/serviços.
 
Aproveite os tempos de reclusão da população para investir
pesado na promoção do seu negócio e nas vendas dos
seus produtos (olhar o capítulo “Alternativas de Venda”).

http://abrasel.com.br/conexao


IMPLICAÇÕES TRABALHISTAS
 
O Juiz do Trabalho do TRT4, Rodrigo Trindade, esclareceu
algumas importantes questões trabalhistas levantadas neste
momento excepcional causado pelo Coronavírus:
 
 



CONSUMIDOR
 
Tendo em vista o direito à informação, é imprescindível que as
empresas disponibilizem informações claras e precisas aos
consumidores sobre eventuais impactos da pandemia em seus
produtos e serviços. 
 
Para os casos de cancelamento da compra de produto ou
serviço por solicitação do consumidor/parceiro comercial,
a empresa deverá avaliar a situação. O acordo entre as partes é
sempre o melhor caminho, evitando assim demandas
desnecessárias. Quando as tratativas restarem infrutíferas, a
empresa deverá avaliar a possibilidade de cobrança de multa,
desde que previstas em contrato.
 
Neste ponto, deve ser destacado que muitos juristas defendem a
possibilidade de quebra antecipada de contratos por conta do
ambiente excepcional de transtorno causado pela pandemia do
Coronavírus.
 
 



AUXÍLIO GOVERNAMENTAL
 
O Governo Federal anunciou no dia 16 de março as seguintes
medidas para reduzir os impactos da crise para as empresas:
 
- Manutenção de empregos e redução de impacto nas
empresas (R$ 59,4 bilhões);
- Diferimento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses –
impacto de R$30 bilhões;
- Diferimento da parte da União no Simples Nacional por 3
meses – estimativa de R$ 22,2 bilhões;
- Crédito do PROGER / FAT para Micro e Pequenas Empresas –
projeção de R$ 5 bilhões;
- Redução de 50% nas contribuições do Sistema S por 3 meses
– impacto de 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.
 
 



NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E CRÉDITO
 
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou no dia 16 de
março duas medidas propostas pelo Banco Central que facilitam
a renegociação de dívidas pelas empresas e pessoas físicas e a
concessão de crédito pelos bancos.
 
São elas:
 
- A facilitação da renegociação de operações de créditos de
empresas e de famílias que possuem boa capacidade financeira;
- Aumento da capacidade de utilização de capital dos bancos
para que eles tenham melhores condições de realizar as
eventuais renegociações de dívidas.
 
Essas medidas aumentam a capacidade de concessão de crédito
em torno de R$ 637 bilhões. 
 
As empresas que necessitarem devem tentar renegociar suas
dívidas junto às instituições bancárias e/ou tentar obter crédito
em condições especiais.
 



ALTERNATIVAS DE VENDA
 
Em tempos de distanciamento social, que implica em poucas
pessoas nas ruas e estabelecimentos fechados ou com baixa
lotação, a venda de cerveja tende a ser extremamente
prejudicada.
 
São vários os relatos de cancelamento de compras de cerveja
por estabelecimentos que no geral têm optado por não
adquirirem novos produtos. Considerando a atual situação, faz-
se necessário vislumbrar alternativas, visando à venda direta ao
consumidor.
 
Vendas “to-go”: com as cervejarias e os estabelecimentos
fechados para o público, uma das alternativas é disponibilizar
apenas a retirada do produto para levar. Dessa forma, atende-se
às instruções de precaução ao contágio do coronavírus, e a
empresa não deixa de faturar, já que o consumidor vai ao
estabelecimento comprar cerveja para consumir em casa. A
disponibilização de growlers/crowlers facilita a venda da
cerveja que ainda está nas torneiras. Pode ser interessante
fornecer descontos para esse tipo de compra.
 
Uma ideia interessante pode ser a instalação de uma loja “pop-
up”* em local estratégico e de fácil acesso para a compra e
retirada dos produtos pelos consumidores. Outra opção é
estabelecer parcerias com locais que estejam abertos a vender
os seus produtos para o público durante o período de pandemia.
 
*Pop-up: “loja pop-up” ou “varejo instantâneo” é uma tendência de abrir espaços
de vendas de curto prazo que duram dias ou semanas antes do fechamento,
geralmente para pegar um modismo ou um evento oportuno.

 
 



Delivery: o delivery tem crescido diariamente desde que as
medidas de enfretamento do coronavrírus se tornaram
mais severas. Existem diversos aplicativos que prestam esse
serviço (iFood, Uber Eats, Rappi, 99 e outros). É interessante
unir-se a outras empresas na hora de procurar os aplicativos de
entrega, no sentido de tentar reduzir as taxas cobradas. 
 
Site de vendas: talvez seja a hora de implementar um site com a
venda direta do seu produto. Os custos de contratação para
construção de sites desse tipo costumam não ser tão altos,
bastando buscar alternativas logísticas efetivas para o serviço
funcionar corretamente.
 
Utilize essas alternativas enquanto perdurarem as restrições,
podendo implementá-las em definitivo dependendo do sucesso.
Aproveite as redes sociais para divulgar ostensivamente todas
essas novidades de serviço.
 
 



SEU NEGÓCIO
 
O perfil do instagram Gestão 4.0 (@gestaoquatropontozero)
disponibilizou uma série de reflexões e sugestões com
base na carta publicada pela Sequoia Capital, maior Venture
Capital do mundo, que podem ser úteis para o seu negócio no
atual momento:
 
-Garanta que você tem recursos para enfrentar esse
período
 
Negócios com maiores disponibilidade de caixas e
margens em suas vendas normalmente são mais bem
posicionados para encarar períodos de turbulência.
Por isso, é importante que você tenha caixa para arcar
com seus custos considerando uma queda nas receitas.
 
Caso veja que seus recursos atuais podem não ser o
suficiente para isso, busque o quanto antes reforçar as suas
disponibilidades, seja por meio de captação de capital,
empréstimos se aproveitando das atuais taxas de juros
reduzidas, ou simplesmente renegociando suas dívidas e
compromissos quando possíveis para aliviar os desembolsos ao
longo dos próximos meses que devem ser os mais conturbados.
 
-Reveja sua cadeia de suprimentos
 
Diversas cidades do mundo entraram em lockdown, assim, caso
você tenha fornecedores ou clientes de outros países,
provavelmente seu planejamento será impactado.
Por isso, a nossa recomendação é que você reveja o
seu planejamento e como isso pode te impactar.
 



-Reveja suas previsões de venda
 
Além do impacto do ponto de vista de parada de produção, o
medo causado pela pandemia pode impactar ao menos no curto
prazo hábitos de consumos e interesse das pessoas. Menos
viagens, menos passeios, menos interações, tudo isso tende a
causar um impacto negativo em diversos tipos de negócios.
Por isso é interessante que você visite o seu planejamento de
vendas e simule cenários de quedas bruscas de vendas nos
próximos meses, e entenda o que isso significa para o seu
negócio.
 
-Reveja o seu plano de marketing
 
Um impacto direto na disposição das pessoas em gastar gera
obviamente um impacto no LTV (lifetime value) que o seu
negócio está gerando com cada cliente, o que por consequência
impacta o CAC (custo de aquisição de clientes) que você pode
investir para atrair novos clientes. Além disso, uma mudança de
foco, ou seja, de onde as pessoas estão interessadas e olhando
pode impactar os seus esforços e custos de marketing.
 
Por isso, recomendamos que você revise seu planejamento,
campanhas e budget, e mantenha um controle mais rígido para
reduzir os seus riscos.
 
 



-Investimentos e contratações
 
Em um cenário em que uma queda mesmo que momentânea
nas vendas não seria uma surpresa, revisar planos de expansão
de investimentos e contratações é normalmente uma boa ideia.
A menos que você tenha muita confiança de que o seu negócio
não sofrerá de forma significativa com o Corona, é
recomendável que você postergue planos mais agressivos de
investimento e mesmo contratações não essenciais.
 
-Mantenha a calma
 
Por fim, a nossa recomendação mais importante é que você
mantenha a calma e a racionalidade. Sim, o Coronavírus
provavelmente vai causar algum impacto de curto prazo nos
seus negócios, porém, dificilmente veremos sequelas
graves ou de longo prazo.
 
Novamente, quando olhamos para o passado e analisamos o
que aconteceu em 2003 no caso da SARS, vemos que apesar do
impacto de curto prazo, a economia se recuperou rapidamente, e
em menos de 1 ano as coisas já tinham voltado ao normal.
 
 



FERRAMENTAS ÚTEIS
 
Aulas e reuniões à distância: 
 
O Google liberou o Hangouts Meet gratuitamente durante a crise
do Covid-19, permitindo reuniões e aulas de até 250 pessoas
simultaneamente. 
 
Mais informações:
https://m.tecmundo.com.br/amp/produto/150783-conta-
coronavirus-google-libera-hangouts-meet-gratuitamente.htm?
__twitter_impression=true
 
Aplicativo do Sistema Único de Saúde: 
 
O SUS desenvolveu um app que comunica informações sobre o
COVID-19 e ainda realiza uma triagem virtual, indicando se é
necessário ou não a ida a hospitais.
 
iOS: https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-
sus/id1408008382
 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.gov.datasus.guardioes
 
 

https://m.tecmundo.com.br/amp/produto/150783-conta-coronavirus-google-libera-hangouts-meet-gratuitamente.htm?__twitter_impression=true
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes


CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Esperamos que o atual quadro social e econômico acabe o
quanto antes, com a retomada da normalidade assim que
possível, sempre com o foco na saúde do povo e na
preservação de vidas. Até lá, é tempo de rever conceitos, testar
novas soluções, se reinventar e ter calma. 
 
Para outros esclarecimentos, ficamos à disposição através do
email contato@advogadocervejeiro.com.br .
 
 
FONTES CONSULTADAS:
 
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/saiba-tudo-sobre-o-
coronavirus-e-seu-impacto-em-bares-e-restaurantes/
 
https://gestaoquatropontozero.com/coronavirus-negocios/?
utm_source=Instagram&utm_medium=feed&utm_campaign=corona
_20200312
 
 
 

https://abrasel.com.br/noticias/noticias/saiba-tudo-sobre-o-coronavirus-e-seu-impacto-em-bares-e-restaurantes/
https://gestaoquatropontozero.com/coronavirus-negocios/?utm_source=Instagram&utm_medium=feed&utm_campaign=corona_20200312



