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Especial 
  COVID-19

As padarias já têm procedimentos estabelecidos para 
evitar a transmissão de gripes e outras doenças (que 
também servem para evitar o contágio do Coronaví-
rus). No entanto, vale destacar alguns pontos, tanto em 
relação ao trabalho no estabelecimento como na rela-
ção com os clientes.

 LEIA MAIS

Guia Prático: Como minimi-
zar o impacto do Coronavírus 
(COVID-19) nas padarias

    O conhecimento não para! Capacite-se com nosso EAD 
e ganhe 50% de desconto aplicando o código especial!

 Para contribuir com esse momento desafiador de mercado, o EAD MR está com 50% de desconto na maioria 
dos Cursos On-line e ofertando também oportunidades gratuitas de capacitação. Para ativar o cupom de des-

conto, aplique o Código 18FHTRNVP6.  LEIA MAIS 

Brasil em alerta: Novos casos de Coronavírus surpreendem 
população e levam à tomada de medidas de contenção

Coronavírus afeta comporta-
mento do consumidor
Consumidores estão mais cautelosos durante as com-
pras. Como forma de prevenção e estão evitando lojas 
físicas e aumentando volume de compras on-line. As 
incertezas relacionadas à disseminação do coronavírus 
(COVID-19) pelo mundo já estão afetando o comporta-
mento dos consumidores, segundo pesquisa. 

LEIA MAIS

App criado pelo Ministério da 
Saúde realiza triagem virtual 
do Coronavírus 
Além de informações como sintomas, guias para como 
se prevenir, e o que fazer em caso de suspeita e infec-
ção, o app oferece uma espécie de “triagem virtual”.

LEIA MAIS

 Confira as principais notícias da semana, a repercussão e também os desdobramentos na Economia. O entendi-
mento por todo país é de que a venda de pães é serviço essencial, mas com precauções.  Veja na página 2.

http://institutoitpc.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Ebook-Coronavirus-MR-2020-_compressed.pdf
https://eadmarciorodrigues.com.br/
https://www.consumidormoderno.com.br/2020/03/16/coronavirus-comportamento/
https://administradores.com.br/noticias/aplicativo-do-minist%C3%A9rio-da-sa%C3%BAde-faz-triagem-virtual-do-coronav%C3%ADrus
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Covid-19: Padarias de Blu-
menau irão funcionar com 
algumas restrições
Entendimento é de que a venda de pães é serviço 
essencial, mas estabelecimentos irão suspender buffet 
e atendimento nas mesas. Compra, paga e sai. É assim 
que devem funcionar as padarias em Blumenau e no 
Vale do Itajaí durante o período de prevenção para evitar 
o avanço do novo Coronavírus.

LEIA MAIS 

Shopping’s fechados: reco-
mendação é que pausa seja 
até 30 de abril
O diretor da Alshop explica que agora os lojistas pre-
cisam negociar prazos de pagamento e condições de 
aluguel com as administradoras dos shoppings. Entre 
as operações que serão suspensas estão estabele-
cimentos de São Paulo, Campinas, Brasília, Vila Velha, 
Salvador, Taboão da Serra e Belo Horizonte. 

LEIA MAIS

Sebrae e EMBRAPII destinam 
R$ 6 milhões contra a pandemia 

LEIA MAIS

O impacto do Coronavírus no 
comportamento dos consu-
midores no varejo
O COVID-19 enfrentou e ainda enfrenta diferentes 
estágios nos países atingidos. Mas um ponto em 
comum, em todos eles, é a tendência de mudança 
observada no comportamento dos consumidores. Mas 
algumas medidas podem ser implementadas pelas 
lojas para driblar estes desafios, como por exemplo a 
utilização dos serviços de delivery.

LEIA MAIS 

Pão francês ficou mais caro em 
MS após disparada do dólar

LEIA MAIS

https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-padarias-de-blumenau-irao-funcionar-com-algumas-restricoes
https://www.consumidormoderno.com.br/2020/03/19/negociacao-shoppings-lojistas/
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/03/sebrae-e-embrapii-destinam-r-6-milhoes-para-enfrentar-o-coronavirus.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/o-impacto-do-coronavirus-no-comportamento-dos-consumidores-no-varejo,4cd110783f3f3242ae357c0942242c5b5fw9igu7.html
https://www.douradosagora.com.br/noticias/economia/pao-frances-ficou-mais-caro-em-ms-apos-disparada-do-dolar
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Foco nas defesas naturais 
dos clientes: 10 alimentos 
que aumentam imunidade e 
podem estar no receituário
Cansaço excessivo, resfriados de longa duração e perda 
de peso são algumas consequências geradas pela imu-
nidade baixa, quando as defesas do organismo estão 
comprometidas e não conseguem barrar vírus, bacté-
rias, fungos e parasitas.

LEIA MAIS

De acordo com a Abrasel (Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes), o setor de alimentação fora do lar 
apresenta, logo após o anúncio de pandemia pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde), uma diminuição de 
movimento em torno de 15%.

LEIA MAIS

Coronavírus: as ações dos 
aplicativos para proteger 
entregadores e motoristas
Ajuda financeira para usuários em quarentena, entrega 
sem contato físico e distribuição de material de higiene 
são algumas atitudes. Visando preservar a saúde dos 
motoristas e entregadores, as empresas donas das pla-
taformas estão divulgando iniciativas e guias.  

LEIA MAIS

COVID-19: saiba a diferença 
entre quarentena e isolamen-
to durante este período

LEIA MAIS

Queda do movimento desafia 
restaurantes no momento de 
enfrentamento do Coronavírus 

Uma das grandes dúvidas está na diferença entre 
quarentena e isolamento. De acordo com a Portaria nº 
356/3020 do Ministério da Saúde, a quarentena tem 
como objetivo garantir a manutenção dos serviços de 
saúde em local certo ou determinado.

https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2020/02/18/10-alimentos-que-aumentam-nossa-imunidade/
https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2020/03/18/medo-de-contaminacao-pelo-coronavirus-queda-do-movimento-desafia-restaurantes/
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/03/coronavirus-acoes-dos-aplicativos-para-proteger-entregadores-e-motoristas.html
https://administradores.com.br/noticias/covid-19-saiba-a-diferen%C3%A7a-entre-quarentena-e-isolamento
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Coronavírus: Empreendedor 
cria kit-quarentena gratuito 
para idosos
Zahid Iqbal já doou mais de mil kits básicos de higiene 
para idosos e pretende estender a ação para alimen-
tos também. A pandemia de coronavírus tem afetado 
a vida de todo o mundo. Em diversos países, soluções 
são encontradas para minimizar a proliferação do vírus 
e proteger os mais vulneráveis. 

LEIA MAIS

Como o Coronavírus pode 
afetar as micro, pequenas e 
médias empresas
LEIA MAIS

Governo pagará parte dos 
salários de trabalhadores com 
jornada reduzida
LEIA MAIS

Alshop anuncia crédito de R$ 
500 milhões para lojistas em 
São Paulo
LEIA MAIS

Estações trazem oportuni-
dade:3 dicas para lucrar mais 
no outono e no inverno
LEIA MAIS

15 negócios em alta para tirar 
a empresa do papel em 2020

LEIA MAIS

Prática: Você sabe qual o 
melhor modelo de comanda?

LEIA MAIS

Fake News do Coronavírus: o 
perigo das falsas curas com-
partilhadas na internet
Médicos, profissionais de saúde, cientistas e gestores 
públicos alertam que, em meio à situação gerada pelo 
coronavírus, a disseminação de informações sobre fal-
sas curas para a covid-19 pode agravar a situação.

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2020/03/coronavirus-empreendedor-cria-kit-quarentena-gratuito-para-idosos.html
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Varejo/noticia/2020/02/como-o-coronavirus-pode-afetar-micro-pequenas-e-medias-empresas.html
https://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/Gestao-de-Pessoas/noticia/2020/03/governo-pagara-parte-dos-salarios-de-trabalhadores-com-jornada-reduzida.html
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/03/coronavirus-alshop-anuncia-credito-de-r-500-milhoes-para-lojistas-em-dificuldade-em-sp.html
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2020/03/3-dicas-para-lucrar-mais-no-outono-e-no-inverno.html
https://blog.contaazul.com/negocios-em-alta-2020
http://blog.praticabr.com/voce-sabe-qual-e-o-melhor-modelo-de-comanda-para-o-seu-negocio/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-51939380

