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APRESENTAÇÃO

Diante a pandemia do coronavírus, o Governo do Amazonas viu a necessidade de fechar o 

comércio de serviços não essenciais a fim de que pudesse assim diminuir a circulação das pessoas 

nas ruas, e com isso, reduzir a taxa de infectados no estado.

Logo nos primeiros dias do decreto, pequenos empresários já sentiam o impacto com a 

decisão governamental de manterem seus estabelecimentos fechados. Por sua vez, não havendo 

faturamento, surge o principal questionamento: como pagar os funcionários e como mantê-los 

empregados, visto que não há uma data prevista para a reabertura do comércio?

Segundo o presidente da Câmara Dirigente dos Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph 

Assayag, a queda nas vendas já está em torno de 25% a 35%, o que pode gerar um cenário com até 

cinco mil desempregados no setor, se a situação piorar.

O comportamento social em tempos de pandemia também é importante. Ainda que shopping 

centers e lojas do centro de Manaus permaneçam fechados, em algumas zonas da cidade a 

população segue sem se preocupar com a propagação do vírus, sendo possível ver vários 

estabelecimentos abertos e funcionários trabalhando sem os cuidados necessários para evitar o 

coronavírus.

Porém, considerando a perspectiva dos empresários, os estabelecimentos não podem 

continuar com as porta fechadas, caso contrário, ocorrerão demissões em massa. Já para os 

empregados, que precisam do trabalho para o sustento da família, necessitam trabalhar conforme 

determinação da empresa.

No entanto, vale ressaltar que os impactos econômicos desta crise se estenderão mesmo 

após a pandemia ter sido controlada. Neste sentido, é imprescindível que gestores públicos de 

grandes cidades, como Manaus, possam planejar ações que mitigarão esses impactos no futuro.

É com este objetivo que esta Cartilha de Medidas de Estabilização Econômica para Micro e 

Pequenas Empresas foi elaborada. 
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O PROBLEMA

“O mundo vai ser diferente depois do coronavírus 

e algumas coisas estão claras: lidar com a 

imprevisibilidade exige a queda do sistema de 

comando e controle”, diz Pedro Englert, presidente 

da escola de negócios StartSe.

Portanto, o isolamento social vai provocar a 

criação de novos hábitos e comportamentos no 

universo corporativo, tornando imprescindível a 

revisão das reais necessidades de se manter 

processos e estruturas.

Esta nova realidade pós-crise trará enormes 

impactos econômicos as micro e pequenas 

empresas das cidades do mundo, incluindo Manaus e 

sua região metropolitana.

Além disso, a cadeia de efeitos pós-crise atingirá 

com muito mais força a estrutura financeira dessas 

organizações e micro empresários. 
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GESTOR PÚBLICO:
O que fazer?

Gestor público, sabemos que os pequenos empresários sentiram 

os impactos da crise logo no início da pandemia. Isso  porque muitos 

não possuíam um estruturado planejamento para se antecipar à crise 

econômica que se instaurou. Hoje todos se perguntam: “Como 

sobreviver sem o faturamento ?. ”

Como dito, isto afetará fortemente a economia dessas 

organizações e, por conseguinte, a economia das cidades. 

O que fazer para promover a estabilidade dessas 

organizações no período pós-crise?
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Criação de editais públicos a fim de contemplar 

micro e pequenas empresas para participarem de 

programas de desenvolvimento de modelos 

inovadores de gestão do negócio, como o modelo 

startup.

Muitas das alterações previstas para o momento 

pós-coronavírus já fazem parte da cultura das 

startups.

A título de exemplo, para o diretor de operações 

da fintech Neon, Jean Sigrist, um dos legados da crise 

será uma nova visão sobre o home office, que deixará 

de ser uma possibilidade e se tornará realidade.

Assim, esse estímulo possibilitaria que as micro e 

pequenas empresas da cidade aprendessem a como 

se reestruturar frente às novas conjecturas pós-crise, 

reduzindo a mortandade destas no ambiente 

econômico.

1. ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO
DE MODELOS INOVADORES DE GESTÃO
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Elaboração integrada de um plano entre os 

municípios da Região Metropolitana de Manaus a fim 

de  imp lemen ta r  uma po l í t i ca  econômica 

estabilizadora pós-crise junto aos parlamentos 

municipais e prefeituras, concedendo isenção e/ou 

prorrogação de pagamentos do Imposto Sobre 

Serviços (ISS) em favor das micro, pequenas e 

médias empresas prestadoras de serviços, com 

objetivo de amenizar os impactos negativos gerados 

pelo coronavírus nesse setor que representa 50% da 

atividade econômica no Amazonas.

2. ARTICULAR JUNTO AOS PARLAMENTOS
MUNICIPAIS A CONCESSÃO DE INCENTIVOS

FISCAIS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO

Fonte: Empresômetro Inteligência de Mercado - 2020

SERVIÇOS

COMÉRCIO

INDÚSTRIA

AGRONEGÓCIO

FINANCEIRO

OUTROS

50,05%

41,52%

5,23%

1,86%

0,92%

  0,42%
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Programar linhas de crédito por meio da Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), com objetivo de promover liquidez 

necessária para o capital de giro das micro e 

pequenas empresas da Região Metropolitana de 

Manaus.

Após a crise, essas organizações estarão 

limitadas nas suas disponibilidades financeiras, com 

boa parte delas comprometidas para saldar 

compromissos (trabalhistas, de fornecimento, etc). 

Assim, o gestor público deve proporcionar condições 

de taxas de juros reduzidas e ampliação da folga de 

capital do sistema financeiro e medidas que facilitem 

a Renegociação de Dívidas, caso a empresa tenha 

operações de crédito, como empréstimos e 

financiamentos o que contribuirá para a redução dos 

efeitos temporários decorrentes da situação de 

Pandemia.

3. PROMOVER A CONCESSÃO DE CRÉDITO E
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA
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EMPRESÁRIO:
O que fazer?

Você, micro e pequeno empresário, tem razões para demonstrar 

preocupação com a saúde do seu negócio frente à enorme crise o 

atingiu por conta do coronavírus. No entanto, a fim de estabilizar seu 

empreendimento para este e o vindouro cenário pós-crise, você poderá 

tomar várias medidas de preservação mesmo durante este momento 

crítico. 

 

O que fazer para manter seu negócio durante a crise?



10

Tenha em mente que em uma situação de 

pandemia o que deve estar em foco é a saúde e a 

vida das pessoas, logo, é importante seguir as 

ordens da Organização Mundial da Saúde. Mas já 

que você está em casa, que tal um brainstorming 

com a equipe sobre ações para a empresa? Ou uma 

vídeoconferência com eles, a fim de encontrar 

medidas criativas?

Organize em uma planilha todas as despesas e 

receitas, analisando a situação financeira da sua 

empresa para tentar reduzir os custos e  criando 

uma ordem de prioridade para os gastos 

fundamentais ligados à operação do negócio. Por 

exemplo, despesas fixas e despesas com maior 

impacto nos negócios que são passíveis de 

negociação (ex. materiais para produção) e 

despesas variáveis que não são extremamente 

necessárias para a continuidade dos negócios
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Sua empresa tem valores adicionais que 

podem ser usados como recursos para a quitação 

de dívidas? Pode ser um carro ou máquinas que 

não estão sendo usadas. Empréstimo também é 

uma alternativa para dar um fôlego, mas fique 

atento a juros e carências para início do pagamento 

e como isso se encaixa na gestão do fluxo de caixa 

da empresa para não se tornar uma bola de neve.

Que tal manter as vendas online? Por meio de 

sites, redes sociais como Instagram, você pode  

oferecer o produto ou serviço seguindo as medidas 

higiênicas orientadas, assim também será possível 

fazer promoções de produtos e até mesmo 

diversificar o negócio. O importante é manter 

contato com os clientes e para isso a criatividade 

não tem limite!
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A crise vai passar, mas enquanto isso uma boa 

idéia é buscar capacitação para se reerguer mais 

rapidamente e não ficar para trás no mercado 

financeiro. Otimize o seu tempo e se qualifique, pois 

na internet você pode achar cursos online que vão 

lhe proporcionar um certificado ou até um diploma.

Seja pró-ativo e não pare de buscar conhecimento. Quando a 

pandemia passar, atenda às novas necessidades que irão 

surgir. Tenha em mente que talvez não seja a mesma meta, mas a 

readaptação é o que o manterá erguido. 
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