
 
 

À sociedade brasileira, 
 
O país passa por um momento difícil e sem precedentes na história recente. A pandemia da COVID-
19, que já matou centenas de milhares de pessoas pelo mundo, nos afastou. Estamos longe de quem 
amamos, passamos aniversários e celebrações separados, cada um em sua casa, não nos 
encontramos com nossos colegas e amigos, ou com a nossa família. Além dos efeitos sociais, também 
observamos milhares de pequenos e médios empreendedores, especialmente comerciantes, vendo 
seus sonhos sendo colocados em xeque, sem saber como será o dia de amanhã. 
 
Mas, se por um lado essa crise nos distanciou fisicamente, por outro estamos mais juntos do que 
nunca. Para superar esse momento, tanto seus efeitos sociais quanto econômicos, precisamos de 
união. Não é a hora de pensar em interesses individuais, e sim colocar o coletivo como ponto de partida 
e por um único objetivo: ajudar o país a atravessar esse período com o menor impacto possível. Foi 
assim que nasceu o Movimento Nós, uma coalizão voltada a apoiar o pequeno varejista. Nós 
exercemos um papel importante na economia brasileira e sabemos da responsabilidade que temos 
frente nossa cadeia e rede de parceiros. Por isso, nós, Ambev, Aurora Alimentos, BRF, Coca-Cola 
Brasil, Grupo Heineken, Mondelëz International, Nestlé e PepsiCo, criamos esse movimento.  
 
Os pequenos varejistas são fundamentais para a economia e a geração de emprego e renda para a 
população. As micro e pequenas empresas concentram 66% dos empregos no setor do comércio e 
48% de serviços. Além disso, são nossos parceiros e, em um momento como esse, não poderia ser 
diferente: vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para ajuda-los. Esse trabalho inclui (1) a 
reabertura segura com foco na saúde, (2) o reabastecimento facilitado do estoque, (3) o fortalecimento 
da relação entre comércios locais e consumidores, e (4) a divulgação de informações relevantes do 
mercado. 
 
Juntos, vamos beneficiar mais de 300 mil pequenos comércios em todo o brasil, que empregam cerca 
de 1 milhão de pessoas e proporcionam impacto positivo em aproximadamente 3 milhões de vidas, 
incluindo as famílias destes empreendedores.  Nossa principal preocupação é com a saúde e 
estaremos prontos para auxiliá-los na retomada das atividades econômicas conforme estas forem 
autorizadas pelos estados e municípios, seguindo sempre as diretrizes dos especialistas no tema.  
 
Vencer a covid-19 é uma responsabilidade compartilhada entre toda a sociedade e juntos somos mais 
fortes. Esse é o nosso compromisso para que todo pequeno estabelecimento volte a ser grande no 
seu bairro, e temos certeza que, fazendo cada um a sua parte, vamos conseguir.  
 
Junte-se a Nós! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
https://movimentonos.com.br/ 
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