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O avanço do novo coronavírus está afetando e continuará a afetar diretamente 

por algum tempo todos os mercados ao redor do mundo, trazendo muitas 

expectativas e preocupações a todo tipo de empresário, em todos os setores. 

Mas quem realmente irá sofrer com tudo isso é a pequena empresa.

Devido à pouca reserva em caixa, donos de pequenas e médias empresas 

serão fortemente impactados pela quarentena de combate ao coronavírus, 

caracterizados pelo isolamento das pessoas, que resultam em impactos 

financeiros sem procedentes.

Porém, ainda dentro do cenário da pequena empresa, o agronegócio é um 

setor um tanto quanto controverso diante da crise.

Assim como todos os outros setores, o pequeno empresário rural certamente 

sofrerá as consequências da atual crise do Covid-19. Por outro lado, as 

pessoas ainda precisam se alimentar e o mercado internacional ainda continua 

comprando nossos produtos, fatos que ajudam a movimentar o setor agrícola e 

reduzir as perdas.

Mas, o pequeno empresário rural não pode ficar parado achando que a crise 

não chegará ao seu negócio (como pode ocorrer com alguns poucos setores 

do agro). Mas também, não pode desistir achando que tudo já está perdido. Ele 

precisa ter pulso firme e tomar decisões mais acertadas para manter sua 

atividade pós-crise.

Pensando nisso, elaboramos este Guia de sobrevivência para a pequena 

empresa do agro. Nele daremos algumas dicas, sugestões e recomendações 

que ajudarão o pequeno empresário rural a superar a crise do Covid-19. Vale a 

pena conferir!
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OS IMPACTOS DA ATUAL CRISE NO AGRONEGÓCIO

O novo Coronavírus (Covid-19) tem trazido muitos efeitos negativos à economia mundial. Fábricas e 

escolas estão paralisadas, varejos não essenciais estão fechados, autônomos perderam sua renda, 

uma verdadeira catástrofe sem precedentes.

Mas, diante deste cenário nada animador fica a pergunta: E a agricultura? Como ela será afetada?

As perguntas continuam: Quais serão os efeitos da crise para o pequeno produtor que responde por 

mais da metade da produção de alimentos no país?

As respostas ainda são incertas e muitas análises ainda serão feitas, mas certamente a pandemia do 

Covid-19 trará fortes consequências também para o setor agrícola, afetando fortemente o pequeno produtor.

Em um primeiro momento podemos tomar como base as informações apresentadas em um boletim 

sobre os impactos do coronavírus no agro disponibilizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA). Este boletim explica brevemente quais são esses efeitos:

FRUTAS E HORTALIÇAS:

Esse é um dos setores do agro mais afetados pela crise, já que o fechamento de restaurantes, bares e 

feiras livres reduziu significativamente a demanda desses produtos;

FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS:

Este setor, que gera mais de 1,01 milhão de empregos diretos e indiretos no país, foi fortemente 

prejudicado devido à redução drástica das compras desses produtos;

LÁCTEOS:

Pequenas indústrias lácteas, localizadas principalmente no Nordeste do Brasil, anunciaram redução na 

coleta de leite, fato que preocupa produtores que ficaram sem compradores;

OVOS:

Este é um setor afetado positivamente, pois diante da forte demanda, os preços de ovos têm se 

valorizado diariamente. Em março, o preço pago ao produtor já acumula alta de 15,8%;

AQUICULTURA:

Assim como as frutas e hortaliças, a comercialização de camarão tem sofrido grande impacto devido 

ao fechamento de restaurantes. Com produtores buscando comercializar os produtos com outros 

clientes, caso das redes varejistas;
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COMMODITIES AGRÍCOLAS:

Commodities agrícolas, como soja, milho e café registraram valorizações, influenciadas pela demanda 

aquecida, estoques baixos e manutenção do câmbio alto. No setor sucroenergético, os preços do 

etanol se mantiveram estáveis, mas com tendência de baixa diante das perspectivas de queda no 

consumo.

Como vimos neste boletim do CNA, a tendência é que existirão setores mais e setores menos afetados 

pelo novo coronavírus, mas certamente todos setores serão atingidos. Por isso, para sobreviver ao 

isolamento e aos impactos da crise financeira é fundamental que a pequena empresa adote algumas 

estratégias, que veremos a seguir.
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DICAS PARA PEQUENOS NEGÓCIOS RURAIS SOBREVIVEREM 

À CRISE

Para que pequenos negócios rurais não fechem as portas em tempos de pandemia global algumas 
medidas podem ser aplicadas pelo pequeno empresário atuante no setor agro.

Haroldo Eiji Matsumoto, sócio-diretor e consultor da Prosphera Educação Corporativa e especialista 
em marketing, dá algumas recomendações e dicas para que o pequeno empresário rural possa 
enfrentar essa fase da melhor forma possível.

As dicas sugeridas por Matsumoto são:

PROTEJA OS COLABORADORES DA SUA PEQUENA EMPRESA

A primeira recomendação de Matsumoto para pequenas empresas rurais é 
seguir todos os procedimentos de prevenção amplamente divulgada pelo 
Ministério da Saúde, que são:

• Certifique-se de que as superfícies estejam sempre limpas e higienizadas, 
caso de todos os instrumentos de trabalho e máquinas agrícolas;
• Incentive todos os funcionários a lavar as mãos de forma recorrente;
• Disponibilize máscaras e álcool em gel aos funcionários;
• Estimule os funcionários a evitar tocar o rosto com as mãos.

1

REVISE A REAL SITUAÇÃO DO SEU NEGÓCIO

A segunda orientação indicada pelo consultor da Prosphera Educação Corporativa 
é revisar qual a situação do negócio perante esse problema emergencial, seja ele 
familiar ou não.

“É preciso ter total cuidado com as pessoas envolvidas no cultivo, colheita e 
embalagem, se estão devidamente protegidas com máscaras, luvas e 
higienização adequada e seguindo as normas de utilização de EPI”.

O consultor recomenda também que, para aquelas atividades que podem ser 
feitas home office, vale liberar imediatamente o colaborador. Já, no campo, vale 
evitar aglomerações, fazendo entradas e saídas em horários diferentes e preparar 
uma comunicação interna sobre sintomas e cuidados, além de orientar como 
proceder em caso de suspeita.

“O produtor deve ter – e seguir - um protocolo do que irá fazer caso tenha 
alguém infectado e como manterá a produtividade”, completa.
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MUITO CUIDADO COM A PARTE FINANCEIRA DO SEU NEGÓCIO

Sem dúvidas, a parte financeira da pequena empresa será a mais afetada. Por 
isso, Matsumoto explica que o pequeno empresário deve compreender alguns 
pontos ligados à saúde financeira do seu negócio como, por exemplo:

• Geração de caixa (entrada de pagamentos);
• Despesas fixas, despesas e insumos do cultivo/produção;
• Estoque atuais e, principalmente;
• Questão da inadimplência dos clientes.

Prever o que vai acontecer daqui para frente é também muito importante. “O 
produtor precisa prever o que poderia acontecer de pior até o final do 
ano. Isso permitirá que ele tenha algumas ações pré-estabelecidas caso a 
crise dure mais tempo”, recomenda o consultor.

Baseado nessa análise, o empresário pode necessitar de capital para manter o 
negócio. Pensando nesse empresário, o governo federal e as entidades 
privadas estão disponibilizando variadas linhas de crédito para o momento.

Por isso, vale também verificar as linhas de crédito anunciadas pelo Governo e 
ver se algumas delas se enquadra às necessidades.
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ALGUMAS MEDIDAS ECONÔMICAS JÁ ANUNCIADAS

• R$ 500 milhões para apoiar a compra de produtos da agricultura familiar feito 
pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
• Ofertas customizadas de recursos aos agricultores realizada pelo Banco do Brasil;
• R$ 5 bilhões oferecidos pelo BB para financiamento da estocagem da produção;
• Prorrogação de dívidas de crédito rural;
• Financiamentos para cooperativas e cerealistas;
• Antecipação de benefício social para atingidos pela seca;

Mesmo diante das muitas linhas de crédito e auxílio oferecidas ao pequeno 
produtor, Matsumoto faz uma ressalva importante: “O empresário rural não 
pode esperar somente o apoio governamental, mas sim, se antecipar e 
começar a gerenciar o negócio de forma emergencial”, recomenda.

Segundo o consultor, é muito importante ter as informações atualizadas 
diariamente, tanto de produção, quanto de entregas, vendas e recebimentos. 
“Se algo começar a sair fora do previsto, é extremamente importante 
tomar medidas imediatas para adequar a situação da empresa na queda 
ou aumento de receita”.

Segundo o consultor, esse é um momento que nunca passamos e por isso 
ainda não temos nenhuma previsibilidade exata do término, por isso ele 
recomenda que o produtor deve ser realista e faça o possível para manter a 
empresa de pé.

“O produtor deve preservar um caixa mínimo para conseguir pagar as 
principais contas para não fechar a empresa. Negociar com fornecedores 
e, também ser transparente com os colaboradores sobre a situação é 
fundamental, evitando possíveis demissões indesejadas”, explica.
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VOCÊ PODE E DEVE SE REINVENTAR EM MOMENTOS DE CRISE!

Sem sombra de dúvidas, essa crise trará sérias consequências para a 
sociedade como um todo, indicando um cenário futuro nada animador, 
independente do setor.

Mas, você se deu conta que crise e novas oportunidade de negócio podem 
ser sinônimos?

Pode parecer estranho falar isso, mas períodos de instabilidade econômica e 
crises podem ser a porta de entrada a grandes possibilidades para empresários 
que tenham uma boa visão de negócio. Eles são capazes de entender as 
demandas do seu público e ainda de ter ideias criativas e inovadoras.

Um fato comum de toda a crise é que as formas de consumo nunca irão parar 
— elas apenas se reinventam. Na sociedade em geral, isso é traduzido por 
produtos mais em conta, novos formatos de pagamento, marcas que surgem 
para determinadas parcelas da população e assim por diante.

Assim, saber identificar essas necessidades e investir nelas pode ser uma ótima 
oportunidade para quem deseja empreender em tempos de crise e fazer com 
que se lucre mesmo em um período não tão bom para a maioria dos negócios.
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AS OPORTUNIDADES TAMBÉM SE APRESENTAM AO PEQUENO 
EMPRESÁRIO RURAL

Diante das crises, novas oportunidades também podem se abrir ao pequeno 
empresário rural que consegue enxergar lá na frente. Mas, para aproveitar 
essas oportunidades, Haroldo Matsumoto explica que o produtor deve 
compreender como sua empresa foi impactada com a crise do Covid-19.

“Diante do isolamento social e o fechamento de muitos estabelecimentos, 
o pequeno empresário rural precisa entender como ele será afetado, 
permitindo que ele faça uma adaptação do seu modelo de negócio”.

O consultor da Prosphera cita um exemplo:

“Vamos supor que o pequeno produtor seja do segmento de cogumelos e 
os seus clientes a maioria de restaurantes. Com os restaurantes fechados 
e operando apenas com o sistema de delivery, a demanda deve ter caído 
muito”.

Mas, dessa dificuldade pode surgiu uma oportunidade, como ressalta 
Matsumoto: “O produtor deve encontrar outras maneiras para venda de 
seus cogumelos, seja atendendo agora o segmento de supermercados ou 
o consumidor final direto”.

Outro setor que foi impactado é o de feiras livres, que por decretos municipais 
e estaduais estão impedidas de funcionar em muitas cidades. Para contornar 
isso, o feirante/pequeno empresário rural pode optar em oferecer o serviço de 
delivery, entregando frutas, legumes e hortaliças diretamente na casa do 
consumidor.

Por fim, para saber se a ideia do empresário rural é interessante em tempos de 
crise, vale a pena considerar os seguintes aspectos e dicas:

• Analise muito bem o seu público-alvo e entenda o comportamento e as 
necessidades do cliente;
• Estude se o produto ou serviço que você planeja inserir realmente atende às 
necessidades dessas pessoas e se ele é viável de ser produzido (do ponto de 
vista financeiro);
• Estime o possível crescimento desse mercado para os próximos anos no 
pós-crise, entendendo a forma como ele cresce e as dinâmicas envolvidas;
• Determine a lucratividade do seu negócio e o prazo de retorno do 
investimento, definindo os processos, planos de ação e estratégias de 
marketing a serem adotados.
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A UNIÃO FAZ A FORÇA!

Para enfrentar e superar momentos de crise é preciso que exista a união entre 
todos. O colaborador da pequena empresa precisa ter o apoio do seu patrão e 
vice-versa. O empresário rural, por sua vez, precisa ter o auxílio de entidades 
governamentais. Todos podem se ajudar para superar esse momento.

É preciso também ter muita organização para superar a crise. Com essa 
organização é possível verificar as questões de maior urgência, onde a 
interlocução de associações e sindicatos para obter apoio do Governo podem 
ser muito importantes.

Mas neste contexto, Matsumoto novamente reforça: “O pequeno empresário 
rural não pode depender inteiramente de subsídio ou linhas de crédito do 
Governo, pois muitos deles podem não chegar a tempo de manter as contas 
da empresa. Ele precisa pensar em outras ações emergenciais também”.

Ele ainda explica que se houver necessidade de tomada de crédito 
(empréstimos) é importante fazer uma análise rigorosa dos termos do contrato 
e juros praticados. “A tendência é que os bancos privados tenham 
aumentado os juros desde o início da crise, principalmente em razão do 
maior risco de inadimplência”.

Matsumoto dá outra orientação bastante importante sobre os empréstimos: “O 
empréstimo não pode ser captado para pagar custo fixo, pois se utilizar 
dessa forma, este dinheiro vai acabar rapidamente e, novamente o empresário 
vai precisar de novo empréstimo e ficará insustentável ao longo do tempo”.

Assim, segundo o consultor essa tomada de crédito deve ser utilizada para 
dar um fôlego para ajustar as despesas da empresa de acordo com a 
situação real do negócio.

7

10



11

GUIA DE SOBREVIVÊNCIA PARA A PEQUENA EMPRESA: COMO ENFRENTAR E SUPERAR A CRISE DO COVID-19?

CONCLUSÕES

A crise do coronavírus é uma crise sem precedentes e que certamente trará sérias consequências à 

economia mundial. E claro, mesmo que seja em menor proporção, o agronegócio será afetado, com 

grandes perdas econômicas ao pequeno empresário rural.

Assim, para passar por essa fase é preciso muito planejamento e capacidade de gestão, baseados em:

• Reveja e digitalize processos, visando redução de custos;

• Não pense em fazer loucura num primeiro momento, ou seja, não dê um passo maior do que a perna;

• Preserve o caixa;

• Reveja seu plano de negócio e pense em soluções alinhadas ao que o novo cenário oferece;

• Tenha sua credibilidade e seu nome limpo sempre. Negocie, negocie e negocie para pagar as contas 

e arcar com os compromissos com colaboradores e fornecedores;

• Aproveite todas as linhas de financiamento oferecidas pelos governos e entidades privadas, mas 

sempre busque alternativas além da ajuda financeira do governo;

• Esteja sempre atento às oportunidades e altere seu plano de negócio para se adaptar.

Ao seguir essas dicas, você e sua pequena empresa estarão mais bem preparados para lidar com a 

crise, permitindo que seu negócio esteja pronto para se adaptar a novos modelos de negócios que 

surgirão a partir dessa reformulação que nossa sociedade está passando agora.

Então, mão na massa para manter seu pequeno negócio de pé!



12

GUIA DE SOBREVIVÊNCIA PARA A PEQUENA EMPRESA: COMO ENFRENTAR E SUPERAR A CRISE DO COVID-19?

REFERÊNCIAS

https://www.cnabrasil.org.br/noticias/boletim-cna-impactos-do-coronavirus

https://www.agazeta.com.br/es/agro/agronegocio-os-impactos-da-pandemia-do-coronavirus-para-o-setor-0420

https://www.3tres3.com.pt/ultima-hora/agronegocio-brasileiro-impactos-com-a-crise-do-coronavirus-no-campo_13363/

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/04/17/veja-as-medidas-do-governo-federal-para-o-agroneg

ocio-na-crise-do-coronavirus.ghtml

https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2020/03/coronavirus-o-guia-de-steve-blank-para-se

u-negocio-sobreviver-pandemia.html

CONFIRA MAIS MATERIAIS:

A importância do agro neste momento e como se manter ativo para a retomada

https://digital.agrishow.com.br/vdeos/importncia-do-agro-neste-momento-e-como-se-manter-ativo-para-retomada

Como fazer do clima um aliado para sua produção - Agrishow Com Você EP02

https://digital.agrishow.com.br/vdeos/como-fazer-do-clima-um-aliado-para-sua-produo-agrishow-com-voc-ep02

Protagonismo do Brasil como fornecedor de alimentos para o mundo - Agrishow com você #EP 03

https://digital.agrishow.com.br/vdeos/protagonismo-do-brasil-como-fornecedor-de-alimentos-para-o-mundo-agrishow-

com-voc-ep-03

Como se proteger do covid-19

https://digital.agrishow.com.br/materiais-para-download/como-se-proteger-do-covid-19

7 dicas para evitar o Coronavírus na colheita

https://digital.agrishow.com.br/materiais-para-download/7-dicas-para-evitar-o-coronavrus-na-colheita

https://digital.agrishow.com.br/vdeos/importncia-do-agro-neste-momento-e-como-se-manter-ativo-para-retomada
https://digital.agrishow.com.br/vdeos/como-fazer-do-clima-um-aliado-para-sua-produo-agrishow-com-voc-ep02
https://digital.agrishow.com.br/vdeos/protagonismo-do-brasil-como-fornecedor-de-alimentos-para-o-mundo-agrishow-com-voc-ep-03
https://digital.agrishow.com.br/materiais-para-download/como-se-proteger-do-covid-19
https://digital.agrishow.com.br/materiais-para-download/7-dicas-para-evitar-o-coronavrus-na-colheita
https://www.cnabrasil.org.br/noticias/boletim-cna-impactos-do-coronavirus
https://www.agazeta.com.br/es/agro/agronegocio-os-impactos-da-pandemia-do-coronavirus-para-o-setor-0420
https://www.3tres3.com.pt/ultima-hora/agronegocio-brasileiro-impactos-com-a-crise-do-coronavirus-no-campo_13363/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/04/17/veja-as-medidas-do-governo-federal-para-o-agronegocio-na-crise-do-coronavirus.ghtml
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2020/03/coronavirus-o-guia-de-steve-blank-para-seu-negocio-sobreviver-pandemia.html


13

GUIA DE SOBREVIVÊNCIA PARA A PEQUENA EMPRESA: COMO ENFRENTAR E SUPERAR A CRISE DO COVID-19?

Fique por dentro do mercado
digital.agrishow.com.br

Conheça a Agrishow
www.agrishow.com.br

Equipe de conteúdo Informa Markets Brasil

Produção de conteúdo: Thiago Bento
Direção de arte: Eliane Dalbem

Produzido por

http://digital.agrishow.com.br
www.agrishow.com.br
https://www.facebook.com/agrishow
https://twitter.com/agrishowoficial
https://www.youtube.com/channel/UCHq1-rH2DnRXJWS-yUZj-TA
https://www.flickr.com/photos/agrishowoficial
https://www.instagram.com/feiraagrishowoficial/
http://digital.agrishow.com.br
https://blog.aegro.com.br
https://www.informamarkets.com/en/home.html

