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A chegada do novo Coronavírus ao Brasil trouxe desafios para os 
micro e pequenos negócios. Com as medidas de isolamento social 
para evitar a propagação do vírus, especialistas indicam a digitali-
zação das empresas como uma solução. Abrir uma loja online pode 
parecer um desafio, mas é uma alternativa inovar para a retomada. 
De acordo com uma pesquisa da Google Retail, o principal resultado 
da Covid-19 no varejo foi o aumento das vendas online em diversas 
categorias, incluindo alimentos.   

Transformar negócio em e-commerce

O mundo teve que se reinventar em questão de semanas. Agora as reuniões 
de negócios são virtuais, as famílias se comunicam com videochamadas e os 
amigos fazem festas em programas online. Ferramentas populares de men-
sagens instantâneas, como o Facebook Messenger, WhatsApp e Telegram, 
oferecem chamadas de vídeo - mas será que eles são realmente seguros? 
Por conta da Covid-19 e o consequente isolamento social da população, o 
download e o uso destas aplicações aumentaram. No entanto nas últimas 
semanas foram identificadas graves falhas de segurança, deixando empresas 
e usuários preocupados com o vazamento de informações.   

Vulnerabilidades em aplicativos móveis

Há um tempo, li uma matéria em um site de assuntos científicos 
sobre a descoberta de um tablete cuneiforme, na região da antiga 
Mesopotâmia, hoje o Iraque moderno. Essa peça remonta há cerca 
de 1.750 AC e o interessante é que a mensagem escrita nela é uma 
reclamação comercial, onde um homem chamado Nanni fez uma queixa 
formal a um vendedor de cobre que supostamente o havia enganado 
na qualidade do material entregue. Temos aí provavelmente a recla-
mação formal de negócios mais antiga do mundo já registrada.   

Latifúndio digital

iStock

Negócios em Pauta

Navio porta-contêineres 
A Log-In Logística Intermodal, empresa de soluções de 

logística intermodal 100% brasileira que integra a nave-
gação por cabotagem a outros modais e serviços, investiu 
cerca de R$60 milhões na aquisição de um novo porta-
-contêineres. O navio Log-In Endurance atenderá a linha 
de Serviço Atlântico Sul, uma das mais importantes para 
a companhia e que interliga diversos portos brasileiros ao 
porto de Buenos Aires. Em função disto, foram contratados 
76 novos tripulantes, que estarão a bordo não só do Log-
-In Endurance mas também do Log-In Polaris (2017), que 
entrou em operação no final de 2019 (www.loginlogistica.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3

AI/Log-In Logística Intermodal

DIsPOsITIVOs, PROCEssOs E PEssOAs

Com mais de 2,5 
milhões de pequenos 
negócios, o setor do 
varejo enfrenta uma 
das maiores crises da 
história, em virtude da 
expansão da Covid-19 
no país

Mesmo com o decreto fe-
deral que determinou o 

fechamento de muitos desses 
estabelecimentos comerciais, 
existe um grande número 
deles ainda funcionando, 
autorizados pelos governos 
estaduais e municipais por 
abastecerem a população 
com itens básicos como ali-
mentos, remédios, dentre ou-
tros de extrema necessidade.

Preocupado com esses ne-
gócios que estão em atuação, 
o Sebrae preparou uma série 
de dicas para os pequenos 
negócios que ainda perma-
necem abertos ao público. 
O gerente da Unidade de 
Competitividade do Sebrae, 
César Rissete, enfatiza que 
o cenário atual é inédito, 
inesperado e requer todos os 
cuidados para conter a crise. 

“É um momento de alerta 
geral em todo o mundo, 
especialmente para os negó-
cios que estão em funciona-
mento. Os empreendedores 
que tiverem dúvidas não 
podem hesitar em pedir aju-
da, o Sebrae está totalmente 
mobilizado para atender às 
demandas”, alertou. Confira 
as dicas elaboradas para 

Dicas para os pequenos negócios 
que atendem ao público em meio à crise

Fr
ee

pi
k

aqueles comércios que estão 
em funcionamento:

1º Proteja sua equipe: nes-
se momento de grande 
propagação do Corona-
vírus, é importante que 
todos os funcionários 
disponham de materiais 
de proteção, como álcool 
em gel, máscaras e luvas. 
Além disso, faça reuniões 
reforçando a necessida-
de de que sejam manti-
dos cuidados redobrados 
com a higiene pessoal. 
Seja o mais didático 
possível. A saúde da sua 
equipe é fundamental 
também para a saúde do 
seu negócio.

2º Reinvente seu ne-
gócio: caso ainda não 
trabalhe com vendas 
online e delivery essa é 
a hora de implementar o 
serviço. Uma comunica-
ção direta e objetiva nas 
redes sociais será fun-

também devem respeitar 
a distância mínima de 2 
metros entre as pessoas. 
Outro ponto importante: 
os clientes precisam per-
ceber que os cuidados 
necessários estão sendo 
tomados no seu negócio. 
A confiança é fundamen-
tal para a fidelização.

4º Reveja seus gastos 
fixos: é possível que seu 
faturamento não seja 
afetado, de acordo com 
o produto que é vendido, 
porém o momento pede 
uma revisão nos gastos 
fixos. Corte o que for dis-
pensável nesse momento.

5º Renegocie: muitas ins-
tituições financeiras já 
estão abertas a renego-
ciação de prazos, taxas 
e juros. Procure um 
gerente especializado 
e analise as propostas. 
Veja a possibilidade de 
negociar prazos de alu-
guel e demais gastos.

6º Procure ajuda especia-
lizada: o Sebrae, governo 
e demais instituições de 
apoio ao microempreen-
dedor estão mobilizados 
para atender os casos 
específicos. Procure aju-
da, informação e soluções 
com fontes oficiais. Há 
uma página com notícias, 
vídeos e casos inspira-
dores aqui. No Portal do 
Sebrae, por exemplo, 
todos os cursos online são 
gratuitos (AI/Sebrae).

damental para divulgar a 
novidade. Inspire-se em 
casos de sucesso.

3º Inove dentro da crise: 
reveja o horário de fun-
cionamento do seu esta-
belecimento comercial. A 
depender do movimento 
de clientes, você pode 
estender o horário de fun-
cionamento e controlar 
quantas pessoas fazem 
as compras para evitar 
aglomerações. As filas 

A EsTRATégIA 
MILITAR 
APLICADA 
às REDEs 
DE NEgóCIO

    Leia na página 6

é um momento 
de alerta geral 
em todo o mundo, 
especialmente 
para os negócios 
que estão em 
funcionamento. 
Os 
empreendedores 
que tiverem 
dúvidas não 
podem hesitar 
em pedir ajuda.

News@TI

softwares para auxiliar empresas durante à 
pandemia

@A Zoho Corporation, empresa que oferece softwares 
de negócios, está lançando seu Plano de Auxílio 

(Vertical Relief Plan, em inglês) composto por alguns pro-
gramas gratuitos, ferramentas e aplicações para ajudar as 
empresas e organizações necessitadas e impactadas pela 
crise. A Zoho introduziu várias iniciativas para ajudar a 
comunidade empresarial em geral, incluindo o Programa 
de Assistência Emergencial para PMEs e o Remotely, que 
agora está sendo usado ativamente por mais de 15.000 
negócios globalmente (www.zoho.com/covid19).   Leia 
a coluna  completa na página 2

AI/Zoho

Como doar
Com a intenção de explicar o 

passo a passo para efetuar uma do-
ação via imposto de renda, o Marista 
Escolas Sociais, que atende mais de 
7 mil crianças, adolescentes e jovens 
em 20 Escolas e Unidades Sociais 
nos Estados de São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina, preparou um site 
detalhando todas as etapas. Ao aces-
sar (www.impostosolidario.org.br), 
o contribuinte pode entender todos 
os processos e conhecer instituições 
que poderão ser beneficiadas.
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