
 
 

São Paulo, 17 de junho de 2020 
 

À 
(empresa) 
At. Sr. (nome) 
(Capital – Estado) 
 
Ref.: JUNTOS PELA SOBREVIVÊNCIA DE BARES E RESTAURANTES  

 
Prezado parceiro: 
 
O segmento de bares e restaurantes é, sem dúvida, um dos mais atingidos pela crise 
provocada pela Covid-19. O tamanho real desse impacto ainda não pode ser 
dimensionado com exatidão, mas sabe-se que, depois de três meses de portas 
fechadas, dos cerca de 1 milhão de estabelecimentos espalhados pelo país, pelo 
menos 20% não devem reabrir seus negócios e 80% vão tentar retomar as atividades 
com uma queda brutal no faturamento. Trata-se, portanto, de uma situação de 
emergência, em que é necessário agir e se solidarizar de forma colaborativa com a 
situação de um segmento que emprega milhares de pessoas e possui outras centenas 
de empresas que dependem da sua sobrevivência.  
 
O sentimento de que não podemos deixar a crise destruir esse segmento vital para 
economia do país, e que é um dos importantes canais de vendas do setor atacadista e 
distribuidor, fez com que a ADERJ (Associação Atacadistas e Distribuidores do Estado 
do Rio de Janeiro) procurasse a entidade nacional – ABAD (Associação Brasileira de 
Atacadistas e Distribuidores) – para discutir maneiras de auxiliar bares e restaurantes 
neste momento de retomada.  
 
Trouxemos para o debate a ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), 
que tem sido incansável na busca de soluções para mitigar os efeitos da crise no 
segmento, o IFB (Instituto Food Service Brasil) e o SINDRIO (Sindicato de Bares e 
Restaurante), além de líderes regionais da ABAD. Dos encontros nasceu o consenso de 
criar um movimento nacional em prol de bares e restaurantes para o equilíbrio de toda 
a cadeia, o qual decidimos chamar de AVANTE FOOD SERVICE BRASIL. 
 
Para corroborar o movimento, contudo, precisamos que a indústria abrace essa causa, 
permitindo que o segmento tenha condições mínimas de retomar as atividades, 
fazendo frente às suas despesas. Para isso, estruturamos, a título de sugestão, algumas 
medidas que poderiam ser adotadas. São elas: 
 



 
 

• Concessão prazo adicional para pagamento nas primeiras compras na 
reabertura do estabelecimento; 

• Doação de enxoval/kit de reabertura com produtos essenciais ao início das 
atividades e recomposição do estoque dos operadores; 

• Doação de kit de proteção e higienização para atendimento aos clientes e 
empregados; 

• Fazer incentivos comerciais, promoções packs, bonificações nos itens de maior 
representatividade para o setor; 

• Criar kits para promover a sistemática de DELIVERY dos operadores; 

• Outras sugestões. 
 
Portanto, neste momento, solicitamos que avalie a possibilidade de PARTICIPAR deste 
movimento nacional, de agora até o fim de 2020, adotando uma ou mais medidas 
sugeridas para que a rede de ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES, que atende operadores 
de FOOD SERVICE, com 60% ou mais do seu faturamento voltado ao segmento, possa 
repassar preços, prazos e promoções.  
 
Após sua adesão formal, da qual deve constar o nome do contato comercial que será 
responsável pela condução do processo na empresa, repassaremos a informação à 
rede de associados da ABAD e, partir daí, o alinhamento das estratégias será feito 
diretamente. Em contrapartida, a parceria será divulgada nos meios de comunicação 
da ABAD, das filiadas e das entidades participantes do movimento, além da imprensa.  
 
Para mais esclarecimentos, contate o superintendente executivo da ABAD, Oscar 
Attisano, pelo telefone 11-99105-1356 ou pelo e-mail oscar@abad.com.br 
 
Junte-se a nós nessa corrente de solidariedade em prol dos bares e restaurantes do 
Brasil. Ela certamente nos fará mais fortes para retomar o caminho do crescimento. 
 
 
Com respeitosos cumprimentos, 
 
 
Emerson Luiz Destro 
Presidente da ABAD  


