
#asseguresedefazersuaparte

IMPACTOS COMPORTAMENTAIS E
ECONÔMICOS QUE O NOVO CORONAVÍRUS
TROUXE PARA PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS. 



Estamos enfrentando uma situação sem precedentes.

Antes de mais nada, esperamos que esteja tudo bem com você 
e sua família. É um momento que exige muita calma e 
criatividade.

A pandemia teve implicações para todas as marcas. Locais ou 
globais. Grandes ou pequenas. 

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no 
mundo já transcendem os problemas de saúde pública e afetam 
também a saúde econômica do planeta, atingindo com impacto 
as pequenas, médias e grandes empresas. 

Sabemos que este é um momento delicado para você e para o 
seu negócio, por isso, nós da Empresas SURA queremos munir 
você de conhecimento e informação para lidar com as 
consequências dessa crise e poder sair dela muito melhor. 

Como você vai superar a crise vai depender de como vai 
responder a ela. Como a sua marca pode reagir melhor nas 
próximas semanas? E como você pode garantir um rápido 
retorno aos negócios quando atingirmos a fase chamada por 
alguns especialistas de “o novo normal”?



                 Com as medidas decretadas para conter o avanço do vírus, o cenário
                 econômico também enfrentará dificuldades nos próximos meses. 

                 Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
                 (OCDE), a previsão é de que cada mês de isolamento diminua em 2 pontos
                 percentuais o crescimento anual das principais economias mundiais, como
                 mostra o gráfico abaixo:

OCDE REDUZ PREVISÕES DE CRESCIMENTO
PIB deve desacelerar em 2020

                 A organização prevê um crescimento global de 2,4% em 2020, uma queda em
                 relação à previsão de 2,9%, feita em novembro de 2019.

                 Em meio às fábricas fechadas e aos trabalhadores em casa para evitar a
                 disseminação do vírus, de acordo com a OCDE, se o surto for mais duradouro
                 e intenso, esta taxa pode cair a 1,5%.

Crescimento em 2019 Crescimento previsto para 2020

Fonte: OCDE (Gráfico:BBC)
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                 No bloco de “bens não duráveis”, destaca-se o setor de supermercados e
                 hipermercados, com 17,7% de crescimento no período acumulado.

                 No Brasil, o mercado varejista, um dos mais afetados pela crise, apresentou
                 queda de 23,8% com uma desaceleração nesse ritmo na primeira semana
                 de abril.

A partir de 1º/mar/20 Dias comparáveis antes do surto

Fonte: Cielo | ICVA – Índice Cielo do Varejo Ampliado
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Fonte: Cielo | ICVA – Índice Cielo do Varejo Ampliado

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

 
 

+11,4% -15,5% -7,8%

+2,3%

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

 
 

-16,3% -81,4% -71,3%

-38,9%

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

-30,3% -80,4% -76,2%

-49,5%

BENS NÃO DURÁVEIS BENS DURÁVEIS SERVIÇOS

Compreende os setores de supermercados e 
hipermercados, drogarias e farmácias, postos 
de gasolina entre outros.

Compreende os setores de vestuário e artigos 
esportivos, móveis, eletro e lojas de 
departamento, materiais de construção
entre outros.

Compreende os setores de turismo e 
transporte, bares e restaurantes, serviços 
automotivos e autopeças entre outros.

                 Na abertura por grupos de setores, o setor de “bens não duráveis” continua
                 atenuando o impacto no período, e “bens duráveis” apresenta queda
                 levemente menor na última semana.

FATURAMENTO NOMINAL - GRUPOS DE SETORES - BRASIL
Base 100 = domingo (2/fevereiro)



A partir de 1º/mar/20 Dias comparáveis antes do surto

Fonte: Cielo | ICVA – Índice Cielo do Varejo Ampliado
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A partir de 1º/mar/20 Dias comparáveis antes do surto

Fonte: Cielo | ICVA – Índice Cielo do Varejo Ampliado
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                 Já para o bloco de “bens duráveis”, destaca-se a queda de 48,5% no setor
                 de vestuário.

FATURAMENTO NOMINAL - SETORES DE BENS DURÁVEIS - BRASIL
Base 100 = domingo (2/fevereiro)

                 O bloco de “serviços” é o que mais está sofrendo, como os setores de turismo,
                 bares e restaurantes, apresentando quedas significativas no período.

FATURAMENTO NOMINAL - SETORES DE BENS NÃO DURÁVEIS - BRASIL
Base 100 = domingo (2/fevereiro)



                 Com base nas notícias que têm sido divulgadas, observa-se que o governo
                 brasileiro praticamente zerou a expectativa de crescimento da economia
                 para o ano de 2020. 

                 No dia 20 de março de 2020, o Ministério da Economia cortou a projeção de
                 crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,1% para 0,02%. 

                 Anteriormente, o governo já havia reduzido a previsão de crescimento da
                 economia, de 2,4% para 2,1%, conforme divulgado pelo diário de economia
                 do UOL.

                 A economia está passando por um momento de sensibilidade, por isso, também
                 precisamos nos manter atentos a esse movimento e pensar nos negócios com
                 clareza para desenvolver um plano de ação eficiente.

                 Esse cenário torna-se um desafio muito grande, principalmente para os
                 empreendedores que atuam nos setores que têm sido mais atingidos e que se
                 questionam sobre qual seria a melhor forma de se posicionar neste momento. 

                 Para isso, listamos algumas sugestões de medidas que podem ser tomadas para
                 mitigar os impactos dessa crise e garantir a sustentabilidade e continuidade
                 dos negócios.

A partir de 1º/mar/20 Dias comparáveis antes do surto

Fonte: Cielo | ICVA – Índice Cielo do Varejo Ampliado
https://www.cielo.com.br/boletim-cielo-varejo/
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FATURAMENTO NOMINAL - SETORES DE BENS NÃO DURÁVEIS - BRASIL
Base 100 = domingo (2/fevereiro)



VAREJO E SERVIÇOS
                 
                 Estes são dois segmentos de muita importância para a economia do país e
                 que, com as medidas de prevenção recomendadas pela OMS, que incluem o
                 distanciamento social e o cancelamento de aglomerações, precisarão de
                 novas alternativas para passar por esse momento.

                 • Investir em ações digitais e nos canais de atendimento e vendas virtuais
                 como o WhatsApp e o Instagram pode ser uma forma de atenuar o impacto
                 nas vendas. 

                 • Se o seu negócio permite trabalhar com o e-commerce e delivery, fortaleça
                 essa vertente que vem ganhando mais visibilidade nessa fase. Esses serviços
                 serão cada vez mais solicitados, por isso, reforce a parceria com os
                 trabalhadores dessa área.

                 • Mostre-se relevante para o seu público-alvo e comunique-se com ele. Invista
                 em conteúdo, serviços e produtos que ajudem as pessoas neste momento de
                 isolamento, como indicar ou promover cursos on-line bem como dicas de
                 entretenimento e aplicativos que promovam bem-estar físico e emocional.

                 • Fique atento a problemas com importações. Se o seu negócio depende de
                 importação, informe-se sobre as operações das fronteiras e portos que
                 possam estar fechados ou paralisados e as medidas adotadas por cada um.

                 Para acompanhar as notícias e os impactos da pandemia no cenário do varejo,
                 acesse: https://www.ibevar.org.br/coronavirus/.

TURISMO E HOTELARIA

                 Os setores de turismo e aviação são alguns dos mais impactados no mundo
                 por conta das medidas restritivas, e, como consequência, vemos o impacto,
                 também, no setor de hotelaria. 

                 • Esse é o momento para negociação da sua empresa com as companhias
                 aéreas e seus clientes. Oferecer condições especiais para aqueles que estão
                 dispostos a postergar a compra, o movimento “não cancele, remarque”,
                 também é uma alternativa para esses consumidores. Informe-os que essa
                 crise vai passar e as viagens poderão ser retomadas. 

                 • Aumente as opções de pagamento, parcelamento e linhas de crédito para os
                 seus consumidores.

                 • Ainda assim, se não houver como evitar os cancelamentos, pense em acordos
                 de ressarcimento junto aos seus clientes, ambos estão passando por um
                 momento delicado, busque o consenso.

OS SETORES ECONÔMICOS IMPACTADOS



BARES E RESTAURANTES

                 Assim como o varejo, muitas vezes esse segmento depende da presença física
                 do cliente, em especial pequenos restaurantes, bares e lanchonetes que não
                 têm um sistema de delivery. 

                 • Para reduzir custos, a principal orientação é não estocar e aproveitar o
                 momento para ofertar produtos perecíveis e negociar.

                 • Revise o cardápio, mantendo opções práticas, e implemente a possibilidade
                 de o cliente retirar o produto no estabelecimento para consumir em casa
                 (take out).

                 • Colete o maior número de dados dos seus clientes para encontrá-los com
                 mais facilidade quando a situação se normalizar.

                 • Para padarias e restaurantes, pode-se pensar em menus para ocasiões
                 especiais comemoradas em casa ou opções que facilitem o preparo por parte
                 dos clientes. Compartilhar receitas também pode ser algo bem visto neste
                 momento e ajudar a fidelizar os clientes.



                 Todas essas incertezas vêm impactando o mercado de produtos de consumo
                 em todo o mundo, provocando também uma mudança de hábito nos
                 consumidores, que estão mais cautelosos durante as compras.

                 80% dos brasileiros já se dizem preocupados com a COVID-19, e o mundo inteiro
                 está se precavendo para amenizar os efeitos do vírus, o que está impactando
                 diretamente a forma com que os produtos são consumidos.

                 Quais os possíveis impactos negativos em relação aos cuidados pessoais?

TRANSFORMAÇÃO DOS HÁBITOS

Fonte: Worldpanel Usage Care 12 de dezembro de 2019, total gênero EUA

#NoHairWash
Tornou-se uma hashtag popular na 
China. Nos EUA, as mulheres que 
trabalham em casa pelo menos uma 
vez na semana têm, em média, 1 
ocasião a menos de cuidados com 
os cabelos na semana, em 
comparação com aquelas que não 
trabalham remotamente.

A rotina de maquiagem está 
perdendo ocasiões com menos 
pessoas indo trabalhar e estudar, 
quase em 2 ocasiões. Embora o uso 
de videoconferências possa limitar 
o impacto, também é provável que o 
uso de cosméticos sofra com as 
atuais políticas adotadas.

75% das ocasiões de fragrâncias 
são motivadas por eventos 
relacionados a estar fora de casa, 
como trabalho ou socialização. É 
esperado que o uso diminua durante 
a pandemia, pois as pessoas são 
encorajadas a ficar em casa.

No Brasil, por mais que haja uma 
tendência de maior uso de barba, 
32% dos homens dizem se barbear 
por motivos profissionais. Com 
menos reuniões presenciais, qual 
será o impacto do distanciamento 
social na rotina masculina?

POTENCIAL DE IMPACTO
- 109 M ocasiões

POTENCIAL DE IMPACTO
- 402 M ocasiões

POTENCIAL DE IMPACTO
- 181 M ocasiões

POTENCIAL DE IMPACTO
- 21 M ocasiões

Quais categorias tendem a ter forte 
alteração de comportamento com a 
quarentena no Brasil?

Ranking Personal Care Categorias
mais impactadas

1º Maquiagem
2º Banho/Hair care
3º Fragrância
4º Hidratação rosto/corpo
5º Maquiagem

* Diferença (%) na frequência de uso semanal entre quem 
trabalha e não trabalha em casa pelo menos uma vez por 
semana.

A rotina das mulheres está sendo mais afetada,
o que traz impactos para essas categorias:

Shampoo
Produtos para banho
Creme dental
Ferramentas de estilização
Fio dental
Fragrância
Antisséptico bucal

* Menos da metade das categirias
impactadas, principalmente em
antisséptico bucal e shampoo.

#15 Categorias impactadas #7 Categorias impactadas

Sabonete líquido
Produtos de estilização

Maquiagem
Creme dental

Hidratação do rosto
Removedor de maquiagem

Sabonete em barra
Hidratante para o corpo

Maquiagem para os lábios
Depiladores/lâminas

Desodorante
Fragrância

Ferramentas de estilização
Produtos para banho

Fonte: Worldpanel Usage Care 12 de outubro de 2019, Brasil, total gênero, weekdays
Worldpanel LinkQ | COVID-19 - Amostra: 2115 casos T. Brasil



+330.000 lares
compraram vitaminas
(Jan/Fev 20 x Jan/Fev 19)
especialmente Vitamina C

Saindo somente para o necessário: bancos, supermercados etc.

Deixou de ir a shoppings, parques etc.

Deixou de ir a restaurantes, lanchonetes etc.

Comprar mais alimentos saudáveis e nutritivos.

Estou trabalhando de casa.

Comprar mais produtos de limpeza.

Pediu delivery de alimentação e compras para o lar.

78%

71%

68%

27%

23%

22%

7%

                 Os brasileiros estão se adaptando a um contexto de confinamento social e
                 passando por transformações forçadas e inesperadas. 

                 Aproximadamente 80% das pessoas saem de casa apenas para o consumo
                 necessário, sendo que 23% já dizem estar trabalhando de casa. O delivery
                 aparece como uma escolha para 7% delas.

O que esperar nos próximos meses:
Toda crise traz aprendizados. Na China, 76% dos entrevistados disseram 
que irão prestar atenção ao benefício de ”matar bactérias”  no produtos de 
limpeza e cuidado pessoal a partir de agora, 63% irão considerar comprar 
aparelhos que tenham propósito de desinfecção.

Em termos de atitudes, estão mais conservadores, com maior
concordância para:

• Guardar dinheiro para tempos difíceis;

• Reduzir gastos desnecessários;

• Desfrutar de prazeres instantâneos;

• Valorizar momentos que o dinheiro não pode comprar, como:
 - Passar mais tempo com família e amigos;
 - Um mundo mais espiritualizado;
 - Tornar-se um ser humano melhor.

Fonte: Consumer Goods Panel | ChinaFonte: Worldpanel LinkQ | COVID-19 - Amostra: 2115 casos T. Brasil

Sobre informação:

79%
consideram a TV o meio mais confiável

para obter informações sobre o coronavírus.



                 Este é o momento de reunir o máximo de informação importante para o seu
                 segmento e negócio, prestar atenção no micro e no macroambiente, conversar
                 com seus parceiros e funcionários, traçar diversos cenários e seguir um
                 planejamento bem desenhado para enfrentar esse período com um pouco
                 mais de tranquilidade. E lembrar: isso também vai passar!

                 Confira abaixo algumas dicas para a saúde financeira do seu negócio:

CAIXA

                 Fique atento ao seu fluxo de caixa e converse com os seus fornecedores a
                 fim de negociar e renegociar prazos para que todos tenham um respiro
                 neste momento. Informe-se sobre as linhas de financiamento decretadas
                 pelo Governo Federal e Estadual. Tome conhecimento e analise quais são
                 suas necessidades para tomar as melhores decisões para a sua realidade.

FATURAMENTO

                 Tenha mais de um ponto de contato com o seu consumidor, obtendo canais de
                 atendimento físicos e digitais, dando ênfase ao canal virtual para suprir a
                 queda do faturamento no ambiente físico. Neste momento, utilize a internet e
                 a comunicação a seu favor para permanecer próximo do seu público e
                 implemente estratégias digitais eficazes para o seu negócio. 

                 Buscar novos canais de venda e novas fontes de faturamento pode ser uma
                 boa ideia também, além de entender a fundo como os canais de venda atuais
                 podem ser intensificados ou transformados.

REDUÇÃO DE DESPESAS

                 Reveja todas as despesas da empresa e selecione os gastos menos importantes
                 que podem ser cortados nesse período. Tudo que for descartável ou que não
                 tenha impacto direto na sua equipe e nos seus clientes deve ser retirado da sua
                 planilha de gastos, desde o material de escritório até o cafezinho diário. Além
                 disso, esse é o momento de reavaliar contratos de prestação de serviços,
                 aluguel, gastos com transportes e deslocamento além de planos de internet e
                 telefone, principalmente se a sua equipe está trabalhando com a máxima
                 eficiência possível e/ou fazendo home office. Essa economia refletirá
                 diretamente no faturamento do negócio.

PLANO DE AÇÃO



MATÉRIA-PRIMA E MERCADORIAS

                 Procure por mais opções de fornecedores e maneiras de obter suas mercadorias
                 e insumos. Considere a viabilidade da criação de um estoque de contingência,
                 sem excessos e que não prejudique o caixa ou o capital de giro do negócio.

PLANEJAMENTO PARA O “NOVO NORMAL”

                 Essa é uma das etapas mais importante agora. Entenda que o cenário de crise
                 vai passar e a economia irá se restabelecer, e se prepare para isso. Coloque
                 tudo na ponta do lápis e planeje os seus próximos meses. É importante ter
                 consciência de que uma nova fase irá começar, e ela não pode ser totalmente
                 desconhecida. Para isso, mantenha-se bem informado em relação à evolução
                 da pandemia no país e no mundo e fique atento às ações governamentais para
                 o setor econômico, além de respaldar os seus planos com foco na saúde das
                 pessoas. Saber quais áreas da sua empresa serão mais atingidas é a medida
                 mais eficiente para mitigar os impactos negativos.

                 Busque também compreender como as dinâmicas remotas ou digitais
                 impactarão os seus consumidores nesta nova fase e antecipe medidas que
                 podem vir ao encontro do que eles necessitam. Atente-se às tendências de
                 mercado, elas podem ser um importante direcionador neste momento.

CUIDADOS

                 Principalmente se o seu negócio fizer parte dos serviços essenciais, não
                 deixe de redobrar a atenção em relação à higiene do local e seguir as
                 recomendações das autoridades de saúde. Fique atento e informado sobre
                 a saúde e o bem-estar dos seus prestadores de serviço e, ao menor sinal de
                 sintoma da doença, afaste-o(s) do ambiente de trabalho e dê assistência ao
                 restante do quadro de funcionários.



O PLANO DE AÇÃO DA SEGUROS SURA
                 
                 A Seguros SURA tem adotado algumas medidas nesse cenário de incertezas,
                 ao mesmo tempo que temos consciência da complexidade e adversidade,
                 estamos estudando e trabalhando para cuidar da saúde das pessoas e da
                 sustentabilidade dos nossos negócios e dos nossos parceiros com ações
                 práticas, planejadas e aderentes à realidade atual, como mostrado abaixo:   

                 Curto prazo – ações voltadas para a segurança daqueles que trabalham com
                 nossos funcionários e suas famílias. Entre as ações que foram tomadas estão:
                 mapeamento e garantia que as equipes e processos críticos para a empresa
                 possam continuar operando de forma segura e saudável; foram produzidas
                 comunicações relevantes para tranquilizar, informar e instruir nossos
                 colaboradores e clientes.

                 Médio prazo – foi estruturado um comitê de crise, com diretores, gerentes e
                 colaboradores influentes da empresa para rever o plano que foi proposto
                 para o ano e organizar as tomadas de decisão referentes ao cenário atual,
                 bem como acompanharmos diariamente o posicionamento de órgãos
                 públicos e, assim, reavaliarmos de forma contínua as ações que precisam e
                 podem ser tomadas.

                 Longo prazo – são aquelas ações que exigem mais tempo para se estruturar,
                 porém, são as que se referem à continuidade e sustentabilidade da companhia.
                 Entre essas ações que estão sendo tomadas estão: investimentos, planos,
                 caixa, fornecedores, revisão de metas, projetos, compras programadas e outros.

                 E o ideal é que essas ações sigam em linha com a essência da companhia, é
                 importante que os princípios e objetivos das empresas estejam conectados
                 para se fazer coerente e agregar valor para cada negócio.

                 Pensando nisso, nós da Seguros SURA promovemos a:

                 1. Empatia sempre e com todos: estamos focados em ter a capacidade de nos
                 colocarmos no lugar do outro, conectando-nos com as necessidades e
                 sentimentos dos cidadãos e com a situação global e social que toca a todos nós.

                 2. Consistência e comprometimento: acreditamos firmemente que devemos
                 responder aos desafios que enfrentamos como sociedade consistentemente
                 entre quem somos, o que declaramos e o que fazemos.

                 3. Comunicação para gerar valor: ao comunicar, é essencial garantir a
                 relevância do que dizemos. É necessário que nossa voz agregue valor às
                 conversas e à situação.

                 Dessa forma, conseguimos manter a relevância para os nossos parceiros e
                 clientes, apoiando as empresas em um momento que todos precisam de
                 auxílio e mais segurança.

COMO SERIA NA PRÁTICA? 



                 Antes de qualquer movimento, mostre a sua preocupação com a pandemia e
                 com a saúde das pessoas, tanto com os seus clientes quanto com os seus
                 colaboradores e informe-os sobre os novos procedimentos da empresa. 

                 O importante neste momento é demonstrar sensibilidade, respeito e prezar
                 pelo bem-estar do próximo. Todos estamos passando de formas diferentes
                 pelo mesmo cenário de crise. Seja empático.

                 Fique atento às ações propostas pelos órgãos públicos

                 Em decorrência da atual situação, o governo brasileiro já anunciou medidas
                 extraordinárias a fim de auxiliar empresas a encarar a crise econômica com
                 um pouco mais de segurança. Entre elas estão: bilhões de reais de crédito
                 para as micros e pequenas empresas pelo Programa de Geração de Renda;
                 novos saques de FGTS; antecipação de abono salarial e adiamento de
                 pagamento de tributos para as empresas.

                 Essas e outras resoluções e medidas do Governo Federal e do Ministério da
                 Economia para amenizar os efeitos da COVID-19 no Brasil, você pode conferir
                 no site http://www.economia.gov.br/.

COMO LIDAR COM ESTE MOMENTO



                 O assunto e o momento pedem calma e precaução sobre todas as atividades
                 e medidas que devem ser tomadas. O que realmente importa agora é planejar
                 com parcimônia os procedimentos de contingência e continuidade levando
                 em conta o grau de criticidade da situação.

                 A maioria das empresas, independentemente do seu segmento, define seus
                 planos anuais com antecedência, no entanto, agora esses planos estão
                 amplamente obsoletos e não levarão ao sucesso.

                 Estabeleça liderar uma crise para se manter agora e crescer posteriormente.
                 Entender qual cenário se desenrolará será uma entrada para a sustentabilidade
                 dos negócios no futuro.

                 Queremos que você cuide da sua saúde e da saúde do seu negócio. 

                 Estamos juntos! Conte com Empresas SURA para enfrentar esse período
                 com mais segurança e proteção.

                 Acesse o site da Empresas SURA para manter-se bem informado.
                 Disponível no: https://www.segurossura.com.br/empresas-sura.

O QUE PODEMOS ESPERAR? 

VAMOS VENCER JUNTOS!



SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA TIRAR
SUAS DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM A
EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS NOSSO
ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.

A SAÚDE É DE RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA DAS
MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS.

Para mais informações, visite
www.segurossura.com.br/empresas-sura


