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A guerra 
do remédio

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

O aumento de casos confirmados de Coronavírus tem alterado a rotina 
de empresas em todas as regiões do País, que passaram a liberar seus 
funcionários para a prática do home office. Se por um lado o trabalho 
em casa é uma das melhores alternativas para evitar o contágio, por 
outro, desafios como a manutenção do nível de produtividade e entrega 
dos colaboradores, fazem com que alguns gestores liguem o sinal de 
alerta, iniciando o estabelecimento de regras sem fim para que o ritmo 
do trabalho presencial se mantenha.   

Produtividade em trabalho remoto

A impossibilidade de operar e o risco de perda nos negócios são 
as principais ameaças à continuidade das operações no meio corpo-
rativo. Diante de uma crise sanitária, as ameaças não são diferentes. 
Os impactos econômicos e sociais decorrentes da pandemia geram 
instabilidade na cadeia de valor das empresas. No momento em que 
esse cenário torna-se tangível, é quando as organizações devem 
aplicar um plano de governança de gestão de crise. Para garantir a 
continuidade e a segurança dos negócios são estabelecidas medidas 
dentro de um plano de governança de crise, que sistematiza toda 
atuação estratégica e operacional.   

Enfrentar o cenário de riscos

Sabemos que nunca mais nossa vida voltará ao normal. Pelo menos 
não ao normal que conhecíamos até dois meses atrás. Nunca antes, 
o mundo mudou tanto em tão pouco tempo, especialmente se anali-
sarmos de uma perspectiva histórica. Nosso mundo é volátil, incerto, 
complexo e ambíguo, onde, sem aviso prévio, tudo pode mudar radi-
calmente e isso exige de nós um preparo muito maior para sobreviver 
às adversidades.   

Assumir as rédeas da sua carreira
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Negócios em Pauta

Serviços nos Bairros
Para auxiliar os pequenos negócios durante o isolamento 

social, a Claro enviará, a partir da próxima semana, notifica-
ções por push, baseadas em geolocalização, para seus clien-
tes com sugestões de comércios e serviços disponíveis nos 
bairros. Os comerciantes que desejarem participar do “Push 
do Bem”, devem se cadastrar por meio do site (http://claro.
pushdobem.com.br/). Com o serviço, pequenos comércios 
e negócios terão a facilidade de enviar notificações com até 
cinco imagens de seus produtos e serviços para o público 
de sua região. O cliente que receber o push terá ainda a 
possibilidade de realizar seu pedido por ligação telefônica ou 
mesmo por WhatsApp.   Leia a coluna completa na página 3

claro.pushdobem.com/reprodução

News@TI

Cardápio 100% gratuito de delivery pelo 
WhatsApp

@A empresa de tecnologia Swfast, especializada no mercado de Food 
Service, decidiu entrar em campo e ajudar empresários de bares e 

restaurantes a se estruturar, criar cardápios online e efetuar vendas ao 
público final. O SwNOW é uma ferramenta de vendas 100% gratuita, em 
que o cliente monta seu cardápio online, divulga e recebe o pedido via 
WhatsApp. Para utilizar o aplicativo, o proprietário de bar ou restaurante 
precisa acessar o site da Swfast (www.swfast.com.br/swnow), e realizar 
seu cadastro. Após liberado o serviço, ele mesmo monta seu cardápio 
digital, de forma personalizada, com sua cor, logomarca, endereço do 
estabelecimento, horário de funcionamento, e escolhendo como deseja 
fazer o atendimento: através de entrega ou retirada no local. Após a 
ativação do cardápio, um link é gerado para que o empresário possa 
compartilhá-lo em sua rede de contatos e o pedido é feito diretamente 
pelo WhatsApp.    Leia a coluna  completa na página 2

AI/Swfast

DELEgAR REQuER MuITA DEDICAçãO

A crise bateu à porta e os 
microempresários, que não 
possuem renda fixa, terão 
dificuldades com o fluxo de 
caixa para cobrir os custos 
fixos do mês seguinte se 
não começarem a agir 
imediatamente

Ainda que recebam o corona-
voucher - como está sendo 

conhecido o benefício do gover-
no de R$600 para quem está 
na informalidade - é preciso se 
reinventar para manter o negó-
cio ativo. Por isso, especialista 
do Hybank - fintech de gestão 
financeira para o microempre-
endedor - traz sete dicas para 
os MEIs sobreviverem a este 
momento crítico. 

A fintech reuniu as principais 
dúvidas levantadas por este pú-
blico na campanha #tamojunto 
(iniciativa da empresa para 
apoiar o microempreendedor)  
e faz aqui um resumo: 

1Aceite a crise Entenda 
exatamente como a crise vai 
afetar o seu negócio. Trabalhe 
assumindo que as receitas vão 
cair e a entrada de capital não 
vai estar disponível nos próxi-
mos meses. O ideal é utilizar 
ferramentas e plataformas que 
facilitem esse processo desde 
a entrada e saída do dinheiro, 
evitando que alguns valores se 
percam. 

2 Adapte Comece buscar 
novas formas de adaptação do 
seu produto ou serviço que se 
encaixe à nova realidade. Sua 

Dicas para o microempresário 
sobreviver à crise
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empresa está na 
Internet? Se não, 
esse é o momen-
to de aproveitar 
as mídias sociais, 
como Facebook 
e Instagram, para 
promover sua 
marca e apresen-
tar seu “catálogo”. 
Busque uma fer-
ramenta de ven-
das on line que se adeque ao 
seu negócio. 

3 Volte ao dia 1 Planeje 
um novo modelo de vendas; 
assuma que está iniciando o 
seu negócio agora e se baseie 
na realidade atual.  Analise seu 
cliente de novo, entenda quais 
as novas necessidades e pro-
blemas que ele tem e descubra 
como você pode ajudá-lo. Já 
construa tudo isso se baseando 
na realidade de distanciamento 
social.

4 Tenha um planeja-
mento financeiro claro Se 
tem um momento mais impor-
tante para organizar suas finan-
ças, é hoje. Compreenda como 
vai entrar dinheiro e como vai 
sair. Procure saber quanto de 

e até entregas semanais para 
garantir o fluxo de entrada. 

“Existe um número conside-
rável de microempreendedores 
que precisam do contato huma-
no para vender. Infelizmente, 
entramos em uma realidade 
que não o permite, e por isso 
é fundamental que busquem 
se adaptar ao digital. Mesmo 
que temporário, não sabemos 
quanto tempo de distanciamen-
to social temos pela frente.”, 
reforça o CEO do Hybank, 
Alberto Hamoui. 

7 Cuidado com os em-
préstimos Neste momento, 
muitas pessoas se questionam 
se é o momento de buscar um 
empréstimo para saldar dívidas 
e mesmo para as compras bási-
cas do dia a dia. Vale um alerta: 
empréstimo é dívida. Se você 
realmente precisa utilizar este 
recurso, lembre-se de encará-
-lo como uma dívida e inclua-o 
em sua programação financeira 
de despesas e antes de sair 
atrás de crédito, estude suas 
finanças, as entradas e saídas e 
saiba exatamente quanto você 
tira no final do mês. E depois 
responda: cabe o pagamento 
desta parcela como despesa 
adicional? 

“O empréstimo tem que ajudar 
e não atrapalhar ainda mais a vida 
de quem busca por este recurso. 
E deve ser o último recurso a ser 
procurado pelo microempreen-
dedor”, reforça Alberto, ao alertar 
que o valor do empréstimo não 
deve ultrapassar de 10% a 15% 
da renda mensal. 

Fonte e mais informações: 
(https://www.hybank.biz/).

lucro vai ter no 
final do mês e faça 
projeções futuras 
conservadoras. 

5 Tampe os 
furos Corte to-
dos os custos que 
não são comple-
tamente essen-
ciais para operar. 
Pague apenas o 

que é fundamental para gerar 
receita. O Governo prorrogou 
o pagamento do Simples Na-
cional em seis meses. Revise 
todos os acordos de parceria 
com os fornecedores e negocie 
um melhor prazo para cumprir 
seus pagamentos e ajuste os 
preços.

6 Torne-se Digital Se 
dedicar ao universo digital é 
fundamental para seu negócio 
se manter nesse período de 
quarentena e para o futuro. 
Busque saber com os seus 
clientes que necessidades 
surgiram com o distanciamen-
to social e como você pode 
ajudá-los de longa distância. 
Considere vídeo conferências, 
vendas online, utilização de 
aplicativos gratuitos, delivery 

ORIENTAçõES PARA DELEgAR DE FORMA 
CORRETA NO MOMENTO DE CRISE     Leia na página 6

Busque saber com 
os seus clientes 
que necessidades 
surgiram com o 
distanciamento 
social e como você 
pode ajudá-los de 
longa distância.

Renovação do Fies
A Caixa divulgou ontem (16) 

os procedimentos de renovação e 
manutenção dos contratos do Fies, 
na modalidade Novo Fies, firmados 
a partir do 1º semestre de 2018. Os 
aditamentos devem ser feitos em: 
(http://sisfiesaluno.mec.gov.br/
seguranca/principal). Nos adita-
mentos simplificados, a renovação 
é formalizada a partir da validação 
no sistema. Uma das condições para 
realizar o aditamento é estar em dia 
com os pagamentos do boleto único.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/orientacoes-para-delegar-de-forma-correta-no-momento-de-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-17-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-17-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-lado-b-da-produtividade-em-trabalho-remoto/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/agora-e-a-hora-de-assumir-as-redeas-da-sua-carreira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/medidas-para-as-empresas-enfrentarem-o-cenario-de-riscos/

