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Em um cenário cada vez mais

desafiador, distanciamento social,

crise econômica sem precedentes e

novos modelos de relações

profissionais e pessoais, quais são os

principais cuidados, planejamentos e

ações concretas que surtiram efeito

durante a pandemia. O desafio do

empreendedor que é obrigado a

pensar sempre no próximo passo em

um ambiente de incertezas.



RESILIÊNCIA:

UMA DAS CARACTERÍSTICAS MAIS

IMPORTANTES DO SER HUMANO

A capacidade de manter-se em

equilíbrio após enfrentar

acontecimentos intensos. Com

ela conseguimos lidar melhor

com desafios do dia a dia.



NECESSIDADES DE CONSUMO

NÃO DESAPARECEM E PODEM ATÉ

AUMENTAR,

desta forma obrigaram as empresas a se

reinventarem nos seus processos e gestão.

Mais do que apenas digitalizar processos,

novo jeito de operar, mais ágil e eficiente.

Muitas empresas passaram a operar em

diversas plataformas como aplicativos de

entrega delivery, Market place, espaços

compartilhados, “Lives” em redes sociais,

sorteios dentre outros.



COMPREENDA SEU CLIENTE

se colocando no lugar dele e

entendendo suas atuais necessidades

pode-se elaborar formas estratégicas de

aumentos de vendas mesmo em períodos

de crise.

Uma das questões que a pandemia nos

trouxe foi que devemos aprender a fazer

uma AUTO REFLEXÃO E REVER TODOS

OS PROCESSOS de forma a

OTIMIZAÇÃO DESDE A CONCEPÇÃO

DO PRODUTO ATÉ O CONSUMIDOR

FINAL E PÓS VENDA



REVISÃO DE PROCESSOS

Diante desta questão podemos

moldar a identidade do consumidor

que pretendemos atingir.

Quem é a “persona” do nosso

cliente na pandemia?

Quais impactos da nova realidade

que modificaram as práticas de

consumo?



REVISÃO DE PROCESSOS

Longe de nós inventarmos

receitas milagrosas, vocês devem

avaliar sua operação e buscar

soluções apropriadas para o seu

caso específico revendo

processos ou buscando auxílio

com profissionais qualificados em

cada área específica.

O processo de aprendizado e
melhoria é eterno.



VENDAS NA PANDEMIA: 

Alguns setores já dão sinais de retomada

e outros começam lentamente a dar os

primeiros passos em direção à

recuperação. O cenário atual é, portanto,

melhor do que nos últimos dois trimestres.

Mas, CASO A TERCEIRA ONDA CHEGUE

AO BRASIL, A SUA EMPRESA ESTÁ

PREPARADA PARA ENFRENTÁ-LA E

TENTAR MANTER AS VENDAS NA

PANDEMIA?



COLOQUE A OPERAÇÃO DE

VENDAS NO CENTRO DA SUA

ESTRATÉGIA

Parece óbvio que, se o problema são as

vendas na pandemia, elas devem ser o

centro da sua estratégia, não é mesmo? Pois

é, mas muitas organizações não

estão colocando as vendas como

prioridade de investimentos nesse

momento – com TREINAMENTOS,

FERRAMENTAS E RECURSOS.



NÃO DESPERDICE INSIGHTS

(INTUIÇÕES) E TENTE SE ADAPTAR

AO MÁXIMO

Nesse sentido, vale trazer um ponto específico para

dizer que os gestores precisam prestar atenção aos

sinais que o mercado e os consumidores estão dando.

Ouvi-los pode significar uma mudança positiva de

rumo, se a sua empresa tiver capacidade de se

adaptar ao novo cenário.

Já pensou em oferecer novas combinações de

produtos ou serviços, por exemplo? Em propor uma

mudança na política de preços, em possibilitar novas

formas de entrega ou em mudar a sua forma de

produção?



MANTENHA-SE PRÓXIMO DOS

CLIENTES E MELHORE A

EXPERIÊNCIA DE VENDA

Para entender as necessidades do seu cliente e

visualizar possibilidades de adaptação, é crucial

estar muito próximo dele. Dessa forma,

o relacionamento com o cliente tem se tornado

ainda mais importante nessa nova realidade e será

um diferencial, caso a segunda onda chegue com

tudo. Um dos segredos para manter as vendas na

pandemia é, portanto, oferecer uma experiência de

compra satisfatória e humanizada, de forma a

estabelecer uma conexão mais profunda, ainda que

à distância

https://www.agendor.com.br/blog/programa-de-relacionamento-com-o-cliente/


REVISE A ESTRATÉGIA DE

MARKETING E FOQUE EM

CONTEÚDO DE QUALIDADE

Com o grande aumento de volume das

vendas no modelo de “inside sales” (todas as

etapas de vendas são realizadas

internamente na empresa, da prospecção ao

fechamento. Para isso são usadas técnicas

de vendas por telefone, e-mail, mídias sociais

e videoconferências), não há dúvidas de que

o marketing digital — que já vinha ganhando

cada vez mais espaço

https://www.agendor.com.br/blog/crm-inside-sales/


REVISE A ESTRATÉGIA DE

MARKETING E FOQUE EM

CONTEÚDO DE QUALIDADE

Com o grande aumento de volume das

vendas no modelo de “inside sales” (todas as

etapas de vendas são realizadas

internamente na empresa, da prospecção ao

fechamento. Para isso são usadas técnicas

de vendas por telefone, e-mail, mídias sociais

e videoconferências), não há dúvidas de que

o marketing digital — que já vinha ganhando

cada vez mais espaço

https://www.agendor.com.br/blog/crm-inside-sales/


IMPLEMENTAÇÃO DE

E-COMERCE

A) PRÓPRIO: por incrível

que pareça antes da

pandemia inúmeras

cervejarias não faziam

suas vendas diretas ao

consumidor através da

internet.

A) E-MARKETPLACE

também conhecido

como loja virtual,



IMPLEMENTAÇÃO

DE DELIVERY

A) PRÓPRIO

A) TERCERIZADO 

plataformas como 

ifood, Rappi, 

Delivery direto, 

dentre outras,.  



AUMENTO DE VENDAS OFF TRADE

(hipermercados, supermercados,

minimercados, quiosques, mercearias e lojas

de varejo no geral) grandes “players”, e até

mesmo pequenos mercados de bairro não

fecharam suas portas sequer um dia durante

a pandemia, ou seja, as cervejarias que

estavam bem posicionadas com produtos

cadastrados e com planejamento de vendas

nestes estabelecimentos ao invés de parar

sua produção aumentaram o envase em latas

e garrafas para poder suprir esta demanda



VENDAS ON TRADE

(bares, restaurantes, casas noturnas, cafés, clubes

e hotéis)

Sabemos que estes pontos de venda são os

mais prejudicados neste momento delicado,

mas podemos aproveitar para firmar ótimas

parcerias principalmente por conta da

dificuldade dos pequenos comerciantes

Lembre-se que uma equipe bem

treinada pode repassar conhecimentos e

consequentemente fechar novos negócios e

parcerias.



ABERTURA DE PONTO DE VENDA

PRÓPRIO

Algumas cervejarias em meio a pandemia

revisaram seus processos de venda e

entenderam que seria o momento propício

para abrir espaços exclusivos, alguns com

fabricação no próprio local.

Com a possibilidade de produção para

venda direta ao consumidor nestes locais as

possibilidades de diversificar estilos, sabores,

ingredientes e novos produtos se tornam

infinitas.



“o grande desafio da humanidade será sair

da pandemia de Covid-19 “melhor” do que

entrou tanto como sociedade como no

cuidado da natureza.” PAPA FRANCISCO (CÚPULA DO MEIO AMBIENTE)

Obviamente que o pontífice se refere a questão ambiental, mas trazendo

para nossa realidade de auto reflexão com foco em melhorias podemos usar

este mantra no dia a dia.



“SE HOUVER 
SOMENTE 1%
DE CHANCE EU 
TEREI 99% DE 
PERSEVERANÇA”



OBRIGADO A 
TODOS VOCÊS 

PELO SEU TEMPO!

TEM ALGUMA 
DÚVIDA?

brunopalopes@gmail.com
tel: +55 21 974620538

@stbrewtube

mailto:brunopalopes@gmail.com

