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Resumo
Não é a primeira vez e não será a última em que
cenários conturbados da economia desafiarão
pequenas e médias empresas. E apesar de
possíveis perdas, sempre existem caminhos

Aqui, você encontrará dicas
para se planejar, minimizar
prejuízos, trabalhar remotamente
e montar um ecommerce.

alternativos e estratégias criativas que podem
garantir a continuidade dos negócios.

Também listamos algumas ideias
inspiradoras, ações do governo em prol

Neste eBook, listamos alguns aspectos

das PMEs e mensagens positivas de

básicos para guiar a sua empresa diante do

empreendedores e trabalhadores que,

novo normal, mostrando que, mesmo frente

assim como você, pretendem atravessar

a desafios aparentemente sem solução,

esse momento da melhor forma possível,

é possível buscar novas possibilidades.

saindo dele ainda mais fortalecidos.

Basta agir com calma, analisar todos os
cenários e tirar as ideias do papel.

Boa leitura.
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No início de dezembro de 2019, os primeiros casos de uma doença
desconhecida começaram a aparecer na cidade de Wuhan, na China.
Tratava-se do surgimento do Covid-19, um novo tipo de coronavíus.
Naquele momento, ninguém poderia imaginar o impacto que isso teria no mundo,
mas bastaram três meses para compreendermos isso. O vírus se espalhou
para mais de 150 países e territórios, até que em 11 de março, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou que estávamos vivendo uma pandemia.
Um pouco antes disso, porém, vivíamos por aqui um período promissor,
porque em janeiro de 2020 o Brasil registrava um novo recorde histórico de
abertura de empresas. Foram mais de 320 mil empresas no primeiro mês
do ano. Uma alta de 21,7% em comparação com janeiro de 2019.

Em três meses, da
China para o mundo

Mas a partir de março, o dia a dia da economia brasileira e mundial mudou. Por
aqui, comerciantes tiveram que fechar as portas, apesar do setor ter crescido mais
de 10% em comparação ao ano passado. Restaurantes e outros serviços foram
impedidos de receberem clientes, shoppings deixaram de funcionar, pessoas
receberam a recomendação de ficar em casa e trabalhadores de todos os segmentos
tiveram que lidar com uma nova e desafiadora realidade: a quarentena.
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Mas até quando?
Não é possível responder quando a

A economia precisará de

quarentena acabará. Até porque órgãos

mais alguns meses para se

oficiais têm divergido com relação às

recuperar totalmente após

precauções básicas e calendário de

o término da quarentena.

ações. Assim, nesse período conturbado
e de incertezas, é importante focar

Por isso, a hora de se

em tudo que você pode fazer pela

replanejar, se reinventar e

sua empresa, independentemente

estipular novos processos

das previsões divulgadas.

na sua empresa é agora.

Se pegarmos a China como exemplo,

Quanto antes você se

onde a economia começou a caminhar

adaptar a esse cenário

novamente em meados de março

desafiador, mais rápido

de 2020 e depois voltou a registrar

terá fôlego para fazer

novos casos da doença, é difícil

novos negócios, recuperar

prever quanto tempo temos até

possíveis perdas, minimizar

voltarmos à rotina do “novo normal”.

danos e voltar a prosperar.
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Impacto nas pequenas e médias empresas

IMPACTO NAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

REPLANEJAR É PRECISO

Empresas que já negociavam

Em busca de identificar os

exclusivamente pela internet, que não

problemas mais comuns

Foi tudo muito rápido e, quase que da noite

foram impactadas de forma negativa e, em

enfrentados e soluções criativas

para dia, pequenas e médias empresas

alguns casos, estão vendendo mais;

para cada um dos casos acima,

se viram em um cenário diferente de

conversamos com consultores,

tudo que já vivemos até aqui. A tal da

Empresas que negociavam parcialmente

sócios, donos e funcionários de

quarentena – algo quase cinematográfico

pela internet e que perderam parte

pequenas e médias empresas de

– pegou praticamente todo mundo de

significativa de seus ganhos;

diversos segmentos da economia.

novos desafios, barreiras e percalços

Empresas que tiveram que migrar para

no caminho dos empreendedores.

a internet ou se limitar a continuar

E se tem algo em comum
dentre tudo que ouvimos é:
agora, mais do que nunca,
replanejar é preciso.

surpresa e, imediatamente, colocou

oferecendo aos clientes apenas uma
Os impactos desse momento delicado da

parte do seu core business – como no

economia vão além do que uma simples

caso de restaurantes, por exemplo;

lista possa suprimir. Com o comércio de
portas fechadas, pessoas evitando saírem

Empresas que não conseguiram ou são

de casa e negociações praticamente

impossibilitadas de migrarem seus negócios

restritas ao alcance da internet, alguns

para a internet, como agências de turismo,

dos principais casos encontrados foram:

eventos e/ou clínicas de fisioterapia, por exemplo.
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A importância do planejamento

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO

O planejamento é importante porque permite que

PLANEJAMENTO DE CENÁRIOS

você redimensione suas ações presentes e futuras.
Ou seja, permite conduzir os esforços para objetivos

Você não pode plantar no longo prazo se não puder comer no

preestabelecidos, por meio de uma estratégia

curto prazo. É importante se preparar para diversos cenários

adequada e uma aplicação racional dos recursos

futuros alternativos. Faça o exercício de se perguntar: e se?

disponíveis. A ideia é não ficar à mercê do acaso, só
pensando em situações aleatórias de última hora.

A partir daí, trace os possíveis horizontes, como eles impactariam a
sua empresa e o que você poderia fazer para minimizar ou até mesmo

E lembre-se que, por mais que novas tentativas de

anular esses impactos. Tenha sempre em mente três cenários distintos:

abordagem e ações não deem certo nas primeiras tentativas,
é preciso persistir. Afinal, como diria Thomas A. Edison

1. Curto prazo – o que é possível fazer agora;

sobre o processo de invenção da lâmpada incandescente:
2. Longo prazo – o que precisarei fazer no futuro;
3. Equilíbrio entre longo e curto prazo – o que está no meio do caminho.
O que isso quer dizer? Significa que você precisa planejar ações imediatas

“Eu não fracassei. Só
descobri 10 mil maneiras
que não funcionam”.

e ações futuras, sem jamais deixar de lado a chance de um cenário
intermediário ou, como alguns preferem chamar, cenário de transição.
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO

MAS POR ONDE COMEÇAR?

Depois, veja onde essas ideias

Por mais desgostoso que seja ter uma ideia

podem se cruzar e trace um plano

e pensar que ela pode dar errado, estar

Antes de qualquer coisa, mapeie

intermediário num terceiro bloco,

preparado para isso evitará dores de cabeça,

todos os públicos da sua empresa e

lembrando sempre de relacionar

principalmente por não ser pego desprevenido.

como eles poderão ser impactados

essas ideias aos possíveis

dentro desses três cenários distintos.

impactos que elas terão em

Clientes, fornecedores, sócios,

todos os públicos que gravitam

funcionários, família. Enfim, todos que

em torno da sua empresa.

direta ou indiretamente estão ligados
de alguma forma à sua empresa.

EM TEMPOS DIFÍCEIS, TRABALHE
SEMPRE COM O INCERTO

Quando você fizer isso, verá que,

INFORMAÇÃO É OURO
Durante esse período delicado da
economia, dê especial atenção às notícias
e novidades diárias da situação. Informe-

quase instintivamente, diversas

Independentemente de as ideias

ações e ideias começam a aparecer.

serem de curto ou longo prazo, tenha

que o WhatsApp é uma ferramenta de

Separe-as em dois grandes blocos:

sempre a incerteza no horizonte.

compartilhamento e não uma fonte de

Trabalhe, obviamente, com cenários

“Ideias para a curto prazo” X
“ideias para longo prazo”

otimistas. Mas não descarte o
tal de “e se tudo der errado?”.

se em diferentes fontes e lembre-se

informação. Procure sempre checar novas
notícias em grandes jornais, empresas
ou instituições que são referências no
assunto tratado e órgãos oficiais.
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Como minimizar prejuízos

COMO MINIMIZAR PREJUÍZOS

Ao analisar exemplos de outros países e a forma
como eles alteraram as dinâmicas da economia em
situações parecidas com a que estamos vivenciando,
é necessário olhar para as projeções de 2020 de
outra maneira. Afinal, toda a cadeia foi impactada:
da produção de matéria prima ao momento da
compra, passando pela gestão da mão de obra, falta
de clientes e desequilíbrio da balança financeira.
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COMO MINIMIZAR PREJUÍZOS

Revisar políticas de crédito: para quem oferece crédito e vendas a prazo,
a recomendação é subir a régua de aprovação e ser mais rigoroso nas
análises, avaliando melhor o nível de risco. Se a sua empresa faz negócios
com outra cujo score é de 500 pontos, agora talvez seja o momento
de repensar isso. O caminho é adequar a política de crédito à nova
realidade (ainda que temporariamente), reavaliando limites e prazos.
Dê descontos para pagamento em dinheiro: existem casos em que talvez
valha a pena pensar em negociar com alguns clientes apenas em dinheiro.
Você poderá até perder algumas vendas, mas ainda assim é melhor do
que o duplo golpe de entregar o produto e não ser pago. Para incentivar
esse tipo de operação, ofereça descontos para pagamento em dinheiro,
mesmo que eles sejam praticamente irrisórios. Todo mundo gosta de pagar

COMO ENFRENTAR O AUMENTO DA INADIMPLÊNCIA

menos e você evita operações de crédito cujo pagamento é incerto.
Política de Cobrança: estabeleça uma política de cobrança que envolva e-mails,

A inadimplência pode ser um problema sério em PMEs, porque muitas delas não

telefonemas e até cartas para cobrar clientes inadimplentes. 30 dias de

contam com um fluxo de caixa capaz de tapar possíveis buracos. E quanto maior

atraso? Lembre seu cliente disso por e-mail. 45 dias de atraso? Ligue para ele. E

a inadimplência, menor a receita. Por isso, algumas ações recomendadas são:

quando a conta atrasar 60 dias ou mais, notifique isso formalmente por carta.
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COMO MINIMIZAR PREJUÍZOS

DIFICULDADE DE PAGAMENTO DE
SALÁRIOS E OUTRAS DESPESAS

RENEGOCIANDO DÍVIDAS
Tenha em mente que as taxas de juros estão mais baixas do que um ano atrás. Somando isso

Problemas de fluxo de caixa impactam mais

ao momento de crise, é hora de chamar o credor para conversar e renegociar as dívidas ou até

rapidamente pequenas e médias empresas, para as

mesmo trocar uma dívida antiga (mais cara) por uma dívida nova (mais barata). Em outras

quais os pagamentos de salários e de fornecedores

palavras, um empréstimo contraído há dois anos considerava uma taxa de juros mais alta.

dependem da receita gerada mês a mês. Ou seja,
elas têm menos capacidade de capital de giro.

É possível aproveitar essa redução da taxa para, por exemplo, fazer um novo empréstimo com juros mais
baixos e pagar a dívida antiga com esse dinheiro e prestações menores. Além disso, deve-se negociar com

Por isso, algumas medidas do Governo Federal

o novo credor fatores como prazo e carência. E, durante as negociações, lembre-se:

podem ser úteis aqui, como o adiamento do
recolhimento de impostos - como o Simples

• Aja com confiança e decisão;

Nacional - e concessão de linhas de crédito
voltados ao capital de giro de PMEs. Mais

• Peça esclarecimentos se você não entender alguma coisa ou não concordar com algum termo;

adiante, listamos todas as ações governamentais
em prol das pequenas e médias empresas.

• Se conseguir um acordo, exija um documento que oficialize isso.
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COMO MINIMIZAR PREJUÍZOS

ESCASSEZ E/OU AUMENTO DE
PREÇO DA MATÉRIA-PRIMA
Uma vez que mercados fornecedores de
matérias-primas, como China e Estados Unidos,
também foram impactados por esse momento
desafiador, problemas de desabastecimento
podem acontecer. É hora, portanto, de buscar
fornecedores alternativos, de preferência nacionais.
Fora isso, se um fornecedor está com problemas
de abastecimento, bata na porta do concorrente
dele. Essa escassez pode levar a mudanças no
custo de produção e, consequentemente, no preço
final dos produtos. Esteja atento a essa dinâmica
e, se for o caso, reveja a sua precificação.
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Adicionar extras: considere o que você poderia oferecer

QUEDA DE RECEITA

com seu produto ou serviço atual que custaria pouco
ou nada, mas que teria maior valor percebido para

Todos terão de se reprogramar. Isso envolve

o cliente, como brindes ou cartão fidelidade.

se adequar à demanda, fazer promoções
e baixar estoques na medida do possível,

Jogue com os números: se você normalmente vende

replanejando as próximas compras num

10 unidades por R$ 100, mas precisa aumentar o preço

contexto de quedas nas vendas.

para R$ 120, crie algumas opções intermediárias.
Um pacote de 5 unidades por R$ 70 e outro de três
unidades por R$ 45, por exemplo. Isso fará com que o
pacote de 10 por R$ 120 se torne mais vantajoso.
Agrupe produtos ou serviços: imagine que um salão de
beleza precise aumentar o preço da manicure e pedicure

Um estabelecimento de varejo que vendia
100 unidades por dia, por exemplo, deve
considerar que sua demanda poderá cair
pela metade e ao se restringir a apenas
entregas via delivery, já que não terá
clientes indo e vindo o tempo todo.

porque os esmaltes estão mais caros. Uma opção
seria montar um combo, oferecendo algo extra nele.

Por isso a importância de fazer promoções e se

“Fazer a mão é R$ 30, fazer o pé é R$ 30, mas por R$

desfazer de grandes estoques, principalmente

60 você faz os dois e ainda ganha uma massagem!”

se eles envolverem produtos perecíveis.
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GUIA DO TRABALHO REMOTO

COMO TRABALHAR À DISTÂNCIA
EM MOMENTOS DESAFIADORES

Obviamente, existem setores da economia e
empresas que, por força da natureza de seus
negócios, podem não ver tanta praticidade

Por mais que a prática do trabalho

nessa seção. Mas ainda assim, vale a pena

remoto já faça parte da rotina de diversas

conferir as dicas, porque mesmo que não seja

empresas, outras tantas jamais haviam

possível que todos da empresa trabalhem

sentindo essa necessidade antes dessa

remotamente, sempre haverá um caso ou outro

situação adversa que estamos passando.

– de funcionários administrativos, por exemplo –
em que você poderá aplicar o trabalho remoto.

Assim, para realizar suas atividades
profissionais sem sair de casa,
listamos algumas boas práticas para
ajudar você a instituir uma rotina e
continuar sendo produtivo mesmo
trabalhando distante da sua equipe.

Falaremos aqui do que é preciso fazer para
instituir o home office, mas também o que
se deve evitar para não cair em armadilhas
que, ao invés de contribuírem, poderão
minar seu projeto de trabalho à distância.

18

GUIA DO TRABALHO REMOTO

PARA COMEÇAR, NÃO
IMPROVISE, PLANEJE

Não faça isso, pois o WhatsApp funciona
com o imediatismo, gera ansiedade,
diminui a produtividade e, por mais que

Pergunte a cada um da equipe quanto tempo mais
ou menos eles levam para determinados afazeres
e, a partir daí, monte uma rotina diária de entregas.

No susto e no improviso, há mais chances

guarde um histórico das conversas, as

de você tomar decisões erradas. Trace

informações ficam muito desorganizadas

Com isso, fica fácil ter um controle do que todos estão

um plano para isso, mapeando como

e difíceis de serem acessadas no futuro.

fazendo e você não precisa “vigiar” se todos estão on-line
a todo instante. Todos terão um combinado e precisarão

funcionaria a operação da sua empresa,
por quanto tempo, quais ferramentas

Use o WhatsApp apenas para

são fundamentais e com que tipos

comunicações pontuais e troca de

de problemas as pessoas poderão se

informações que não tenham a ver com

deparar trabalhando de casa, como

a rotina de trabalho propriamente dita.

respeitar isso fazendo as entregas necessárias do dia.

FAÇA REUNIÕES CURTAS, COM
OBJETIVOS CLAROS

barulho, falta de internet ou computador
e/ou outros casos que possam surgir.

LIMITE O USO DO WHATSAPP

MEÇA A PRODUTIVIDADE
POR ENTREGAS, NÃO POR
TEMPO TRABALHADO

Uma prática comum em equipes remotas é fazer
uma reunião de alinhamento no início da jornada de
trabalho. Mas isso não quer dizer que você não possa
solicitar outras reuniões ao longo do dia para resolver

Sempre temos aquele grupo da empresa

Como é muito difícil ter controle das horas

questões pontuais ou emergenciais. Apenas evite

no WhatsApp e muito provavelmente você

trabalhas no home office, estabeleça

agendar reuniões para tudo. Muitas videoconferências

queira centralizar as comunicações ali.

tarefas para serem realizadas.

podem ser resolvidas com um simples e-mail.
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CRIE UM ESCRITÓRIO VIRTUAL
PARA GESTÃO DE TAREFAS
Aqui na Serasa Experian usamos o sistema
Microsoft Teams para centralizar as
comunicações e organizar as tarefas e entregas.
Mas existem diversas outras ferramentas
disponíveis que, inclusive, tem versões
gratuitas bem completas. Faça uma breve
pesquisa, escolha a que melhor se adapta
ao seu negócio e ensine seus colaboradores
o passo a passo básico para uso.
No início, a adaptação a esses sistemas
pode assustar um pouco e levar mais
tempo do que você imaginava. Porém,
com o tempo, conforme todos vão se
familiarizando com a ferramenta, todos os
processos da empresa ganham agilidade.
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INSTITUA UMA FERRAMENTA
OFICIAL PARA CHATS E
VIDEOCONFERÊNCIAS
Existem muitas ferramentas
disponíveis gratuitas para chats e
videoconferências. Atente-se apenas
ao fato de que elas podem ter limites

• Qual assunto será tratado?
• Existe alguma informação que pode ser
enviada com antecedência?

horários fixos para tudo pode ter dificuldade

• Você se lembrou de marcar o dia
e o horário em algum calendário
compartilhado?

isso, defina horários e cumpra a agenda.

• O convite foi enviado para todos?

que algumas suportam no máximo

• O link da videoconferência está indicado
no convite?

permitem a participação de centenas
de pessoas ao mesmo tempo.

• Quem vai falar primeiro? Defina uma
ordem.

Check-list para não haver

• Se não estiver falando, desligue o
microfone para evitar ruídos.

problemas antes ou durante
as videoconferências:

Quem estava acostumado a “bater ponto” e ter

• Os participantes precisam realizar alguma
tarefa antes da videoconferência?

na quantidade de participantes, sendo
4 participantes, enquanto outras

CRIE UMA ROTINA

de instituir uma rotina de trabalho remoto. Por

Tente começar e terminar de trabalhar
sempre no mesmo horário e nunca deixe
de fazer uma pausa para o almoço.

• Se possível, deixe a câmera ligada, pois
isso ajuda no foco.
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O AMBIENTE FAZ TODA A DIFERENÇA
Primeiro, não dê atenção à vontade de trabalhar
de pijama e, quem sabe, até mesmo sem sair
da cama. Isso não ajudará em nada na sua
produtividade. O trabalho, mesmo que remoto,
continua sendo trabalho. Obviamente, você pode
se vestir de maneira confortável e esquecer os
sapatos no armário, mas não caia na tentação de
permanecer com a mesma roupa que dormiu.
Depois disso, escolha um cômodo, nem que seja
um cantinho da sua casa, para ser o seu escritório
oficial. Ter esse ambiente próprio para trabalhar
dentro de casa faz com que os outros cômodos
não lhe remetam ao seu ofício diário, ajudando
a separar o emprego do lazer e descanso.
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E-commerce e plataformas digitais

E-COMMERCE E PLATAFORMAS DIGITAIS

LOJA PRÓPRIA
Uma loja própria é um espaço de vendas exclusivo, que tem os atributos específicos que você deseja

LOJAS VIRTUAIS
Diante do novo normal, ter presença
digital pode ser fundamental para
a perenidade da sua empresa. A
boa notícia é que, mesmo que você
não tenha nem um site, é possível
fazê-lo de maneira gratuita e
relativamente rápida – dependendo
da complexidade do seu projeto.
Porém, além do site em si, você
também precisará vender seus
produtos ou serviços. Para isso,
precisará ter um e-commerce, que pode
ser uma loja própria, uma loja em um
shopping virtual ou uma loja pronta.

ou atende às necessidades do seu negócio. Para fazer isso, você provavelmente deverá contratar
uma empresa especializada (agência digital), o que invariavelmente implica custos extras.

LOJA EM SHOPPING VIRTUAL
É a loja que você contrata junto a um site de vendas que agrega várias lojas, como em um
shopping center. Você não precisa investir tanto na divulgação da loja, pois ela fica alocada
em um site que já possui um bom índice de acessos diários e, também, trabalha por meio
de modelos prontos. É uma solução rápida e eficiente para o momento, apesar desses sites
cobrarem taxas de “condomínio” e, na maioria dos casos, comissões sobre as vendas.

LOJA PRONTA
Esta talvez seja a forma mais prática para você estar na internet e vender seus produtos ou
serviços. Significa que você vai criar a sua loja virtual a partir de modelos prontos. Na internet,
você encontrará vários fornecedores de modelos de lojas prontas e layouts (modelos)
específicos. Basta um conhecimento básico de internet para montar a sua loja, pois a maioria das
ferramentas são intuitivas e te auxiliam com um passo a passo para você começar a vender.
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SISTEMA DE PAGAMENTO

PLATAFORMAS DIGITAIS –
APPS TRABALHANDO POR VOCÊ

Dependendo do tipo de loja e fornecedor
que você escolher, é possível que o seu

Após montar seu e-commerce e começar

e-commerce já venha com um sistema de

a vender, existe um outro problema a ser

pagamento pronto. Mas se não for o caso,

resolvido: a entrega dos produtos. Nos

existem diversas ferramentas disponíveis

principais aplicativos de entregas, você

que se adequam ao seu negócio.

não precisa pagar nada, pois as taxas
são cobradas dos próprios clientes.

Para escolher a sua, analise as taxas
cobradas e meios de pagamento

Ou seja, basta escolher uma

disponibilizados, como cartão de

ou mais plataformas, entender

crédito e débito, boleto bancário,

como elas funcionam e fazer o

depósito e débito em conta.

que você já sabe: vender.
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E quando a internet não é a solução?

E QUANDO A INTERNET NÃO É A SOLUÇÃO?

MESMO QUE AS VENDAS PAREM,
VOCÊ NÃO PRECISA PARAR

NÃO DEIXE SEUS CLIENTES TE
ESQUECEREM

RENEGOCIE PARA EVITAR
CANCELAMENTOS

O que uma agência de turismo, uma

Aproveite o tempo livre para analisar melhor o perfil

Se os clientes quiserem cancelar serviços

empresa de eventos, um salão de beleza,

dos seus clientes e pensar em novos produtos

agendados, tente renegociar e adiar as

um consultório de fisioterapia ou um estúdio

ou serviços que possam ser disponibilizados

entregas. Se for preciso, ofereça condições

de tatuagem, por exemplo, podem fazer

futuramente. Uma boa metodologia para

especiais ou descontos para isso.

nesse momento? A sugestão é revisar

isso é fazer uma videoconferência com seus

processos administrativos, manter uma

colaboradores para vocês estabelecerem

comunicação frequente com os principais

juntos as principais características dos

clientes e renegociar tudo que for possível.

clientes: onde moram, quais serviços são mais

Faça um levantamento do estoque (se

procurados, preferências por produtos.

houver) e reveja o planejamento de compras.

Com isso, construa uma lista segmentada de

Aproveite o momento para
encontrar novos fornecedores,
pesquisar tendências e montar
um planejamento para quando
seu negócio voltar a funcionar.

REVISE CUSTOS FIXOS
É hora de colocar no papel todos os seus

clientes fiéis e envie periodicamente um e-mail,

gastos mensais e ver o que é possível cortar,

WhatsApp ou SMS para manter o relacionamento

tais como contas de telefone, internet, TV por

com eles. Você pode enviar dicas, novidades,

assinatura e manutenção de equipamentos.

lançamentos que pretende realizar e por aí vai.

COLOQUE A CASA EM ORDEM
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Ideias e inspirações

IDEIAS E INSPIRAÇÕES

“NADA SE CRIA, TUDO SE COPIA”

O valor dos chocolates foi

DIVULGAÇÃO GRATUITA

acrescentado à taxa de entrega, de
Bons exemplos servem para serem seguidos.

forma que isso não gerou custos

Empresas que já utilizavam todo o

E nesse momento delicado da economia, a

extras à hamburgueria e trouxe uma

potencial da internet e das redes sociais

criatividade deve entrar em jogo, assim como velhas

pequena receita ao mercadinho.

abriram espaço para divulgar parceiros

e conhecidas ações de marketing promocional.
Seja qual for a sua estratégia, inspire-se em

COMPRE AGORA, USE DEPOIS

ações que têm dado certo e avalie se é possível
instituir uma ou algumas delas no seu negócio.

e lojas de outros segmentos.
Uma marca de roupas promoveu uma

Essa tática funciona até mesmo para

semana inteira de divulgações de

empresas que estão com o fluxo de

outras marcas em seu Instagram. Com

caixa totalmente parado, como no

isso, além de ajudar a movimentar a

caso dos exemplos citados na seção

economia desses comércios, acabou

“E quando a internet não é solução”.

ganhando novos seguidores na rede.

mercadinho de bairro que estava passando por

A ideia é vender vouchers de produtos

dificuldades, uma hamburgueria da mesma

ou serviços a preços promocionais,

região comprou chocolates do mercadinho para

com descontos bem atrativos e um

enviá-los como brinde nos pedidos recebidos.

longo período para utilizá-los.

Aproveitando esse aumento de
audiência, promoveu na semana
seguinte 7 dias de promoções com
descontos que chegaram a 33%.

UMA MÃO AJUDA A OUTRA
Pense na possibilidade de unir a sua empresa
a outra. Quer um exemplo? Para ajudar um
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IDEIAS E INSPIRAÇÕES

VENDAS COMPARTILHADAS

E no futuro, quando a pessoa utilizar o
voucher de viagem, a agência também

Imagine que você tenha uma agência

repassará uma porcentagem do

de turismo que sempre vendeu muito

pacote de turismo ao restaurante.

bem, mas agora está completamente
parada. Você pode tentar um acordo

PROMOÇÃO 2 POR 1

Todo mundo tem algum
conhecimento que pode ser
compartilhado e sempre
há quem possa pagar para
adquirir esse conhecimento.

com uma empresa parceira que esteja
vendendo bem nesse momento, como

Esse é o famoso “compre um e ganhe

um restaurante delivery, por exemplo.

outro de graça”. Você pode, inclusive, unir
essa estratégia à do tópico “Compre agora,

Como funcionaria? O restaurante pode

use depois” e vender, por exemplo, duas

Um artista com um e-commerce estruturado

oferecer aos clientes um voucher de

consultas de fisioterapia pelo preço de uma.

na internet pode ensinar outros artistas

R$100 em viagens da sua agência

a venderem. Um tatuador pode ensinar

a cada 10 refeições pedidas.

CURSOS E TREINAMENTOS

Em troca do voucher, a agência

O mercado de cursos on-line não

Um agente de viagem pode montar um

de turismo ganha uma pequena

para de crescer e pode abrir novas

treinamento da região na qual é especializado

porcentagem dessas refeições vendidas.

possibilidades para o seu negócio.

para outros agentes de viagem.

novas técnicas a outros tatuadores.
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Ações governamentais: tudo o que você precisa saber

AÇÕES GOVERNAMENTAIS: TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Os Governos Federal e Estadual, além dos Ministérios da Economia
e do Trabalho, têm divulgado diariamente medidas e ações em
prol das empresas. Alguns pontos que merecem atenção são:
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um auxílio
emergencial por três meses, no valor de 600 reais, destinados
aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa
durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
Para evitar aumento no desemprego e manter os empregos
formais, foram anunciadas medidas trabalhistas temporárias.
Com isso, o governo quer criar regras para simplificar a adoção do
trabalho remoto, antecipação das férias individuais, férias coletivas,
uso do banco de horas, redução proporcional de salários e jornada
de trabalho, e antecipação de feriados não religiosos. O objetivo é
tornar as negociações mais flexíveis para preservar os empregos.
Todas as informações atualizadas podem ser encontradas aqui.
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Uma mensagem para você

Persistir sempre,
desistir jamais.

“Diminua todos os custos possíveis e fique muito
antenado em tudo que está acontecendo. Neste
momento, todos que trabalham vendendo algum tipo
de serviço precisam segurar tudo que puderem.”

“Não desista, por mais difícil que seja o cenário. Ajude
produtores e fornecedores locais. Pense em ações
criativas e tenha empatia. Mostre que sua marca ou
empresa se importa com os consumidores e não
só com o dinheiro. Juntos, podemos nos reerguer.”

Raphael de Carvalho Palma Filho,

Felippe Daniel de Moura,

dono da agência de turismo receptivo Floripa Click Tour,
fundada em 2014. Ele precisou cessar todas as atividades
da agência e tem focado em melhorar o site da empresa e
em fazer divulgações via redes sociais e WhatsApp.

dono da marca de roupas sustentáveis Kirra,
fundada em 2017. Ele e mais três funcionários estão
trabalhando remotamente, investindo principalmente
no Instagram para divulgar produtos e promoções.

www.floripaclicktour.com / @floripaclicktour

www.kirralife.com / @kirra.life

“É hora de todos ajudarem quem precisa. Os pequenos
têm que se unir, tanto na parte de divulgação e como
apoios em geral. Vamos ajudar uns aos outros.”

“Pense nas pessoas, pois muitas estão ansiosas e
se cobrando demais. Os escritórios têm o papel de
tentar tranquilizar e valorizar seus colaboradores.”

Carla Lozar,

Bárbara Aranha Duarte,

sócia da marca de moda praia Lefah, fundada em 2013 e que,
no dia 12 de fevereiro de 2020, tinha acabado de inaugurar
uma loja física. O foco agora é 100% no e-commerce.

arquiteta da Modulor Arquitetura e Urbanismo,
fundada há mais de 30 anos. Ela e os outros 24
colaboradores fazem videoconferências duas vezes
por dia e utilizam o Trello para gerenciar tarefas.

www.lefah.com / @lefah

www.modulorarquitetura.com.br
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Como garantir uma boa

Como o Saúde do Seu Negócio

experiência aos clientes

ajuda no combate às fraudes

com atendimento remoto
6 dicas práticas para extrair o melhor da
[Infográfico] PMEs e o cenário

sua lista de Prospecção de Clientes

atual: o que mudou nos
benefícios e nos incentivos

Dicas Serasa: 8 características
que um bom vendedor deve ter em

Como desenvolver uma base

relação aos seus clientes.

de contatos para prospecção?
Como a ferramenta de monitoramento da
Pequenas e Médias Empresas

Links e outras
informações
para sua empresa

Serasa ajuda a reduzir o risco de inadimplência

precisam se replanejar em
cenários complexos

Você conhece seu limite de crédito?
Te ensinamos a analisar!

Desafios financeiros: materiais
gratuitos para se planejar

Você sabe avaliar a retenção de clientes

e diminuir os impactos

e qual é o impacto dessa métrica?
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A Serasa Experian não se responsabiliza por quaisquer
decisões tomadas com base nas informações
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