
Restaurantes 
e o mercado futuro

"O presente impõe 
formas. Sair dessa 
esfera e produzir 
outras formas constitui 
a criatividade"

A frase do escritor aus-
tríaco Hugo von Hof-
mannsthal foi cunhada 

há mais de 2 séculos. Justa-
mente no ano de sua morte, 
1929, ela teria seu melhor 
contexto para encaixe, por 
conta do Crash da Bolsa ocor-
rido. Quase um século após os 
dois eventos, novamente nos 
vemos diante de um cenário 
desafiador, que exige muita 
criatividade.

No Brasil, o setor de servi-
ços representa mais de 60% 
do PIB, e deve ser um dos 
mais afetados com a crise do 
Coronavírus. Associações de 
bares e restaurantes estimam 
que, no curto prazo, cerca de 
6 milhões de trabalhadores do 
setor serão duramente atingi-
dos. O governo tem enviado 
propostas para auxiliar, como 
os R$40 bilhões destinados 
para micro e pequenas em-
presas pagarem o salário de 
funcionários. Valor seria utili-
zado pelos próximos 2 meses, 
desde que não demitam staff 
por conta da crise.

Para enfrentar as adversi-
dades do presente, diversas 
iniciativas criativas começam 
a surgir. O intuito é gerar 
receita enquanto restau-
rantes e bares permanecem 
fechados. Todos sabem o 
quanto o brasileiro é criati-
vo. Assim, restaurantes que 
operam no sistema de rodízio 
estão oferecendo um voucher 
para clientes utilizarem até o 
final do ano. Assim, quando 
o cliente compra um rodízio 
ganha o segundo. 

Também temos o projeto 
"gentileza gera gentileza", 
vendendo vale presentes 
(modalidade mais comum 
nos EUA), ou o "apoie um 
restaurante", oferecendo 
vouchers que custam R$ 50, 
mas que o cliente poderá 
trocar por um consumo de R$ 
100 até o final do ano.

Essas medidas contribuem 
para garantir algum reforço 
no fluxo de caixa desses 
estabelecimentos no curto 
prazo, que será duramente 
afetado. Por mais que eles 
tenham presença em aplica-
tivos de entregas, o número 
de pedidos da maioria será 

bem menor. 
Até porque, o serviço de 

entrega não costuma repre-
sentar nem 10% do fatu-
ramento dos restaurantes. 
Com esse reforço, conseguem 
algum respiro e se planejam 
para o restante do ano. Isso 
sem contar, que em muitas 
promoções o cliente realiza a 
compra individualmente, mas 
no geral a ida ao restaurante 
ocorre acompanhado. Quem 
compra o voucher já poderia 
gastar mais do que comprou 
originalmente, e ainda pode 
influenciar outras pessoas 
que não compraram a lhe 
acompanhar na ida ao lugar.

O local pode incrementar 
um fluxo futuro com mais 
clientes do que teria natu-
ralmente. Contando pela 
própria pessoa que compra 
uma das modalidades e 
de possíveis companhias. 
Quem adquire pode estar na 
categoria que já gostava do 
estabelecimento, mas agora 
estabeleceu um contrato 
futuro com o restaurante, 
no qual poderá exercer a 
opção de ir.

Ao realizar esse tipo de 
ação, restaurantes estão uti-
lizando ferramentas conhe-
cidas do mercado financeiro, 
nada mais do que o mercado 
futuro. O investidor aciona 
esse mercado quando tem 
interesse em comprar ou ven-
der um ativo em um período 
de tempo futuro, mas para 
se proteger de oscilações 
no meio do caminho fecha 
um contrato bem antes. A 
ferramenta é muito bem 
vinda, e pode ser importante 
na estratégia de longo prazo 
desses locais. 

Tempos não usuais acabam 
provocando uma aceleração 
em novos comportamentos 
do consumidor e dos em-
presários. Certamente 2020 
acelerará novas formas de 
conexão entre cliente e res-
taurantes.

O presente aparenta ser 
nebuloso, mas para sair des-
sa esfera, precisaremos de 
ações como essa. 

Criatividade pode contri-
buir, e muito, na continuidade 
de nossos restaurantes e 
bares favoritos que estamos 
contando os dias para rever.
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D - Aeronave vai a Leilão 
Uma aeronave do consagrado modelo Hawker 400, produzida pela fa-
bricante norte-americana Hawker Beechcraft Corporation, vai a leilão 
online na próxim quarta-feira (22), e lance inicial de R$ 4.335 milhões. 
Com um total de 6.722 horas de voo, o jato vem com todas as revisões 
em dia, apto para voar e com matrícula válida na Anac. A aeronave está 
localizada no Hangar 1 do Aeroporto Municipal Luiz Dalcanale Filho, 
em Toledo/PR. Foram analisados os componentes críticos, como as 
turbinas e motores, e até o acabamento interno e externo. O avião foi 
cuidado com zelo e está em condições excelentes, tendo em vista que 
foi fabricado há 20 anos. Mais informações: (www.hkleiloes.com.br).

E - Higiene para Cabelos 
Como parte das ações de apoio ao enfrentamento da Covid-19, a Nazca 
Cosméticos realizou a doação de mais de 20 mil itens de higiene para os 
cabelos ao Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu e ao Hospital Vila 
Santa Catarina, ambos localizados na cidade de São Paulo. Entre os produtos 
estão shampoos e condicionadores que auxiliam nos cuidados de higiene 
dos pacientes e profissionais de saúde das unidades. A empresa também 
prevê a entrega de itens a outros hospitais e comunidades carentes. Tudo 
foi possível com a parceria de três transportadoras que fizeram as logísticas 
até os hospitais. A Luft Healthcare, Exata Cargo e a Evidência Transporte.

F - Gestão Contábil 
A norte-americana Intuit e a brasileira ROIT Consultoria e Contabilidade 
estão promovendo uma série de webinars gratuitos com o objetivo de 
auxiliar escritórios de contabilidade de todo o Brasil a superarem a crise 
causada pela Covid-19. Os eventos acontecem nos dias 21/4, 28/4, 5/5 e 12/5, 
com temas que incluem, respectivamente:  “Lucro real será a bola da vez 
em 2020”; “Gestão do escritório contábil em tempos de crise”; "Principais 
Ferramentas de Tecnologia para Escritórios Contábeis"; e "Cenário dos 
Escritórios Contábeis no Brasil". Programação e inscrições no link: (https://
register.gotowebinar.com/rt/2935711845387039244?source=ROIT).

G - Atendimento Oline
Devido a pandemia e ao isolamento social, diversos setores do País 
suspenderam suas atividades presenciais, inclusive o Educacional. A 

A - Doação de Pilhas 
A Telex Soluções Auditivas já doou mais de duas mil cartelas de pilhas 
para deficientes auditivos de todo o país. A campanha da empresa, 
que é líder no setor, começou no final de março, em virtude do co-
mércio fechado nestes tempos de pandemia. As pilhas são necessárias 
para manter os aparelhos auditivos em funcionamento nos ouvidos, 
garantindo assim uma boa audição. As pilhas são enviadas pelos 
Correios para qualquer lugar do Brasil, com frete também grátis. 
E não é preciso ser cliente da empresa. A doação é para todos que 
necessitam. Os interessados em receber em casa, gratuitamente, 
uma cartela com seis pilhas devem realizar um cadastro no site da 
empresa: (www.telex.com.br).

B - Treinamentos e Webinars 
A Thomson Reuters implementou um programa de treinamentos e we-
binars gratuitos para todo o ano de 2020. Dessa forma, os interessados 
poderão ter acesso ao conteúdo regulatório e tecnológico, incluindo 
desde discussões jurídicas até aspectos de Softwares as a Service (SaaS) 
e cloud, que se tornarão ainda mais importantes nesse período. Para o 
segmento Fiscal, estarão disponíveis as capacitações para as academias 
Tax One, solução tributária em nuvem, e DW, software de gerenciamento 
das obrigações tributárias. Para as empresas focadas em gerenciamento 
de comércio exterior, os cursos incluem integração com sistema da SAP, 
regimes especiais, gestão de exportações, entre outros. Informações, 
acesse: (http://bit.ly/3bTXqos). 

C - Programa de Trainee 
A Arco Educação, unicórnio brasileiro do segmento de Educação, está 
com inscrições abertas para seu Programa de Trainee, com vagas para 
São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. O objetivo é contratar 
jovens talentos com graduação finalizada entre 2017 e 2020, em cursos 
variados. O processo seletivo foi pensado a fim de promover uma expe-
riência de desenvolvimento para o candidato. Neste contexto, as etapas 
tradicionais foram substituídas por soluções mais assertivas e persona-
lizadas. As provas de lógica e gramática, por exemplo, são substituídas 
por casos reais do negócio, com resoluções em áudio, o que amplia as 
competências que podem ser analisadas. Inscrições  por meio do link 
(https://traineearco.eureca.me/). 

Universidade Cidade de S. Paulo (Unicid) diante desse novo cenário 
deu continuidade aos atendimentos do 28º Plantão Fiscal 2020, mas de 
forma on-line, realizando os procedimentos exclusivamente por e-mail. 
As atividades têm o suporte do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal e apoio 
técnico da Receita. A ação, que visa auxiliar gratuitamente contribuin-
tes no preenchimento da Declaração do IRPF e sanar dúvidas sobre 
planejamento financeiro e pessoal, é realizada por alunos do curso de 
Ciências Contábeis. A Instituição dispõe dos e-mails: (imposto.renda@
unicid.edu.br) e (naf.unicid@unicid.edu.br). 

H - Auto-consultoria
A Conta Azul, fintech de gestão B2B mais inovadora do Brasil, lança o 
movimento #pequenagrande, que objetiva ajudar a mitigar os impactos 
da crise nas pequenas empresas e nas empresas contábeis. Entre conte-
údos e cursos práticos, gratuitos e 100% online, o movimento de apoio 
aos donos de negócios tem também um guia prático de como superar os 
desafios de equilibrar contas e manter o caixa. O material em formato 
de "auto-consultoria" com soluções rápidas, práticas e de curto prazo, 
explica conceitos de administração e gestão financeira das contas patri-
moniais que vão desde o nível introdutório até o avançado, para auxiliar 
no corte de custos de forma inteligente e prepara o empreendedor para 
o momento pós-crise. Verifique em: (www.pequenagrande.com.br).  

I - Caminhões e Ônibus 
O Banco Mercedes-Benz oferece até seis meses de carência para o 
financiamento de toda a linha de caminhões e ônibus Mercedes-Benz 0 
km. Não há necessidade de entrada para o cliente pessoa jurídica. Para 
pessoa física, a entrada mínima é de 20%. A condição especial, válida em 
todo território nacional está disponível para as modalidades de crédito 
BNDES Finame TFB, CDC e CDC Decrescente, para prazos de até 60 
meses, com pagamento da primeira parcela apenas sete meses após a 
compra do veículo. No caso do BNDES Finame TFB, o financiamento 
pode ser contratado apenas por empresas que comprovem Receita 
Operacional Bruta de até R$ 300 milhões por ano. As condições são 
sujeitas à análise e aprovação de crédito.

J - Hotéis & Saúde
O VisitNow, plataforma de reservas de hotéis de última hora, lançou a 
campanha “Você pelos outros, nós por vocês” com o intuito de oferecer aos 
profissionais de saúde hospedagem com descontos e preços acessíveis em 
hotéis das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A ação é 
destinada aos especialistas que estão na linha de frente dos atendimentos e 
plantões dos hospitais e que por medida de segurança, preferem não voltar 
para casa. Até o momento, cerca de 49 hotéis participam da campanha, com 
mais de 200 diárias já utilizadas e 549 profissionais de saúde cadastrados. 
Hotéis e profissionais de saúde interessados devem preencher um formulário 
através do site: (www.nosporvoces.visitnow.com.br).

O Produto Interno Bruto 
(PIB) da China despencou 
6,8% no primeiro trimestre 
de 2020 na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado, de acordo com 
dados oficiais divulgados na 
sexta-feira (17) pelo gabine-
te de estatísticas do governo. 
Essa é a primeira queda para 
um período de três meses 
na economia chinesa desde 
1992, quando o país passou a 
produzir estatísticas trimes-
trais. Na comparação com 
o último quarto de 2019, o 
desempenho negativo foi 
de -9,8%.

Os resultados se devem à 
pandemia do novo Corona-
vírus, que manteve dezenas 
de milhões de pessoas sob 
quarentena no país durante 

China prevê recuperação da economia já nos próximos meses.
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De acordo com o le-
vantamento da As-
sociação Paulista de 

Supermercado – Apas, na 
última semana de Páscoa 
(6/4 a 12/4), o crescimento 
das vendas online foi de 
81%. Esse movimento tem 
se mantido desde a semana 
anterior, entre 30/3 e 5/4, 
quando as vendas cresceram 
74%, comparado à média dos 
últimos meses. 

No final de março, de 
23/3 a 29/3, o movimento 
online chegou a crescer 
107%. Apenas 15% dos 
supermercados registra-
ram aumento no volume 
de compras, o que significa 
que os consumidores não 

No final de março, o movimento online chegou a crescer 107%.

ne
w

tr
ad

e.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

Volkswagen 
inicia retomada 
gradual da 
produção 

As fábricas de automóveis 
da marca Volkswagen devem 
reiniciar sucessivamente 
suas atividades. Primeiro, 
a produção será retomada 
nas fábricas de Zwickau 
e Bratislava (Eslováquia) 
nesta segunda-feira (20). As 
demais fábricas na Alemanha 
e em Portugal, Espanha, 
Rússia e EUA devem reini-
ciar a produção na semana 
a partir do próximo dia 27. 
Posteriormente, em maio, 
a produção será retomada 
na África do Sul, Argentina, 
Brasil e México. 

Ralf Brandstätter, COO da 
marca Volkswagen, disse: 
"Com as decisões dos gover-
nos federal e estaduais na 
Alemanha e o relaxamento 
das restrições em outros 
estados europeus, foram 
estabelecidas condições 
para a retomada gradual da 
produção. A Volkswagen se 
preparou intensivamente 
para essas etapas nas últi-
mas três semanas. Além de 
desenvolver um catálogo 
abrangente de medidas 
para a proteção da saúde 
de nossos empregados, 
também avançamos com o 
restabelecimento de nossas 
cadeias de suprimentos" (AI.
Volkswagen).

Compras online são alternativa 
durante quarentena

Em função da quarentena, as vendas online dos supermercados paulistas continuam sendo uma alternativa 
para os consumidores evitarem a compra presencial nas lojas físicas

cados pesquisados informou 
que não precisou suspen-
der temporariamente o 
funcionamento dos sites. 
Esse volume foi de 85% dos 
pesquisados. A logística e 
operação continuam sendo 
os maiores desafios das 
vendas online, e a maioria, 
56%, realocou mão de obra 
para atender a demanda. As 
vendas online ou por telefo-
ne representam uma forma 
da população não sair do 
isolamento social. Porém, os 
consumidores precisam se 
programar para esse tipo de 
compra e adquirir apenas os 
produtos necessários, pois 
não é preciso fazer estoque 
(AI/Apas).

estão fazendo estoque de 
mercadorias. Outros 37% 
responderam que os consu-
midores estão comprando 
dentro dos padrões e 48% 

informaram que os clientes 
estão comprando dentro 
dos limites das restrições 
estabelecidas.

A maioria dos supermer-

Economia da China despenca 
6,8% no primeiro trimestre

cerca de dois meses e afetou o 
comércio internacional. A pro-
dução industrial na China caiu 
1,1% em março, quando as 
autoridades começaram a rela-
xar o isolamento, após ter des-
pencado 13,5% no bimestre 

janeiro-fevereiro. Segundo 
Mao Shengyong, porta-voz 
do gabinete de estatísticas, 
a economia chinesa manterá 
uma "recuperação estável" e 
a "tendência para cima vista 
em março". (ANSA)

Nem a Páscoa ajudou: na primeira quinzena de 
abril, as vendas do comércio paulistano registra-
ram queda média de 65,5% ante igual período 
de março. Os dados são do Balanço de Vendas 
da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). 
O resultado é reflexo das medidas restritivas 
implantadas pelo governo estadual, para evitar 
aglomerações e conter a propagação da epidemia.

Pelo levantamento, o movimento de vendas a 
prazo caiu 54,5% no período. Já as vendas à vista 
recuaram 76,4%. Na comparação com a primeira 
quinzena de abril de 2019, quando o cenário era 
outro, o resultado ficou praticamente parecido: 
queda de 53,6% nas vendas a prazo, e de 77,1% 
no movimento à vista. Apesar da continuidade do 

funcionamento de atividades como supermerca-
dos e farmácias, do delivery e do e-commerce, 
a queda muito forte nos indicadores de vendas 
mostra realmente os efeitos do isolamento social 
na atividade do comércio

Segundo Marcel Solimeo, economista da ACSP, 
"dá para notar que a perda é muito grande. Prin-
cipalmente em comparação a um período em que 
o crescimento da economia já não era brilhante e 
caminhava a passos lentos", afirma. Porém, ainda 
que as medidas de restrição, não continuem, a 
retomada será lenta. Alguns segmentos se recu-
perarão mais rápido, mas outros vão levar mais 
tempo - como é o caso do segmento turístico e 
de entretenimento em geral (AI/ACSP).

Crise derruba vendas do comércio paulistano em 65,5%


