
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.131

Quarta-feira, 
10 de junho de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

MP 936: suspensão ou 
redução da jornada de 
trabalho e estabilidade

Por Eduardo Moisés
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São tempos arriscados para quem administra um negócio. Manter a 
contabilidade em dia é essencial para diagnosticar a saúde da empresa 
e também facilita a solicitação de empréstimos – por vezes, necessários 
para manter a equipe de funcionários, investir em novos produtos 
mediante a crise, ou quitar dívidas com fornecedores. Antes mesmo 
da pandemia, a contabilidade já vinha percebendo a importância de 
estar inserida em uma cultura digital.   

Contabilidade e gestão pós-pandemia

Após semanas trabalhando em casa, 73,8% das empresas pretendem 
instituir o home-office como prática definitiva no Brasil após a pande-
mia do Coronavírus, de acordo com estudo realizado pela consultoria 
Cushman e Wakefield, e que através da revista EXAME, ouviu 122 
executivos de multinacionais que atuam no país. Isto se explica pela 
avaliação favorável à pratica; para 25,4% dos entrevistados a experiên-
cia do trabalho remoto é totalmente positiva, enquanto para 59% há 
mais pontos positivos do que negativos.   

Instituir o home-office após a pandemia
Diante da pandemia do novo Coronavírus, as empresas, mais do que 

nunca, precisam acelerar suas estratégias para digitalizar as operações 
e processos de negócios. Pesquisas realizadas neste período, por 
exemplo, indicam que as companhias que já conseguiram estabelecer 
uma fonte única e confiável de dados estão reagindo melhor à reali-
dade imposta pela Covid-19. O que elas têm de diferente é a chance 
de evitar que registros confusos, originados de fontes não verificadas, 
ou que a falta de dados fundamentais possam levar a decisões mal 
informadas, tornando as organizações despreparadas para retornar 
às operações normais.   

Virtualização de dados pode ajudar

Freepik

Negócios em Pauta

Auxílio Emergencial nos Correios
O Ministério da Cidadania e os Correios firmaram uma 

parceria para atender à população mais vulnerável, sem 
acesso a meios digitais, que ainda não conseguiu solicitar 
o Auxílio Emergencial. As mais de seis mil agências da 
empresa, presente em todos os municípios do país, já es-
tão habilitadas a fazer o cadastramento de quem precisa 
do benefício. A expectativa é realizar até 27 milhões de 
atendimentos. A população sem acesso aos meios digitais 
terá o cadastro feito gratuitamente por funcionários dos 
Correios.    Leia a coluna completa na página 3
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Webinars gratuitos sobre infraestrutura de 
redes e gerenciamento centralizado na nuvem

@A CommScope anuncia a disponibilidade de novos 
webinars gratuitos. Entre os temas abordados estarão 

Novidades e tendências em infraestrutura para cabeamen-
to, Wi-Fi e networking, que tem como palestrantes Lúcio 
Fernando Marques, gerente de contas da CommScope para 
infraestrutura física de TI, e Gustavo Barros, gerente de 
contas da CommScope RUCKUS para a área de enterprise. 
O evento acontece hoje (10), às 11 horas. Disponível em 
https://bit.ly/2XKd0yX. Já no dia 24 deste mês, às 11 horas, 
entra no ar o seminário online CLOUDPATH, autenticação 
e BYOD de forma simples e fácil. Para se registrar, clique 
em https://bit.ly/2UryU84.   Leia a coluna  completa na 
página 2
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A pandemia mudou 
completamente a forma 
como vivemos e já nos 
acostumamos com o 
chamado ‘novo normal’

Para quem já trabalhava por 
conta ou se viu forçado a 

começar um business próprio 
para driblar o desemprego, 
apostar no marketing é uma 
saída para manter o negócio 
vivo e vender mais. Mas esque-
ça aquelas campanhas super 
caras, a ao³, empresa de gestão 
na nuvem, listou três dicas para 
empreendedores aplicarem 
desde já, sem gastar nada. 

Entenda a necessidade do 
seu cliente - É importante 
evoluir o seu negócio a partir do 
que o seus clientes precisam e 
não das necessidades que você 
imagina. Na pandemia, quem 
tem isso claro, está vendendo 
mais. Por exemplo, os restau-
rantes correram para adaptar 
as atividades ao delivery, mas 
não adianta apenas entregar 
o almoço, muitas vezes o con-
sumidor é uma família com 
filhos que não tem tempo para 
cozinhar, inclusive no final de 
semana. 

Ou seja, vai ser mais certeiro 
você incluir comida congelada 
no cardápio e na sexta-feira 
levar além do almoço, o prato 
para o sábado e domingo, do 
que criar mais uma opção de 
salada. Mas como saber o que 
ele precisa? Estando próximo! 
Dá olhada na próxima dica. 

Aproxime-se do seu 
público - Mesmo distante 

Marketing para empreendedores: 
três dicas para alavancar as vendas
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fisicamente, esse 
momento exige que 
você esteja ainda 
mais perto do seu 
cliente. E não pre-
cisa comprar um 
CRM ou contra-
tar um profissio-
nal para isso. Seja 
você o profissional 
de relacionamento 
da sua empresa. 
Crie formas para 
conversar mais 
com quem com-
pra da sua marca 
e aproveite todos 
os momentos de 
interação para en-
tender quais são 
as necessidades do 
seu público. 

Ter essa relação 
mais próxima pos-
sibilita expandir 
a sua oferta com 
o consumidor e 
ao mesmo tempo 
entender o que ele 
precisa. O que isso 
significa? Voltando 

dos amigos, familiares e de 
outras pessoas na hora de com-
prar um produtos e/ou serviço. 
Para quem está começando, 
uma boa estratégia para con-
quistar clientes promotores da 
sua marca é acionar a sua rede 
de contatos. 

Lembra do restaurante? Para 
melhorar a sua pontuação em 
um aplicativo de entregas, o 
dono enviou uma prato especial 
para os 20 amigos mais próxi-
mos. Como contrapartida, ele 
pediu para que eles avaliassem 
o local no app. Depois disso, o 
seu amigo João, que amou o 
mimo, recomendou o restau-
rante para seu vizinho, esse 
por sua vez adorou a comida e 
resolveu indicar no grupo do 
condomínio. 

Pronto! Começou um ciclo de 
indicações que se convertem 
em vendas. Ah ele também 
criou uma promoção - deu de 
brinde uma caixa de briga-
deiros especiais - para quem 
indica um amigo. Sem gastar 
praticamente nada, foi possí-
vel gerar mais vendas e ainda 
ganhar melhorar a reputação. 

"O empreendedor está vivendo 
um momento desafiador, mas 
mesmo quem tem um pequeno 
negócio ou trabalha por conta 
pode colocar em prática ações de 
marketing simples para aumen-
tar as vendas. É possível fazer 
mais com menos, porém exige 
olhar de verdade para o cliente 
e pensar nas suas necessidades", 
afirma Osvaldo Meneghel, dire-
tor de marketing da ao³. 

Fonte e mais informações: 
(www.ao3.io).

O empreendedor 
está vivendo 
um momento 
desafiador, 
mas mesmo 
quem tem um 
pequeno negócio 
ou trabalha 
por conta pode 
colocar em 
prática ações 
de marketing 
simples para 
aumentar as 
vendas. É possível 
fazer mais com 
menos, porém 
exige olhar de 
verdade para 
o cliente e 
pensar nas suas 
necessidades

ao restaurante, 
pelo Whatsapp o 
dono notou que 
40% dos clien-
tes fazem pedi-
dos para mais de 
duas pessoas e 
sempre incluem 
pratos para crian-
ças. Pensando nis-
so, vale mesmo a 
pena criar aquela 
nova salada que 
mencionamos ou 
apostar cardápio 
de congelados se-
gue sendo uma 
boa estratégia? 

Aposte na sua 
rede de conta-
tos - O marke-
ting de recomen-
dação, o famoso 
boca a boca, é 
uma ferramen-
ta poderosíssima 
para aumentar as 
vendas. Diversas 
pesquisas indicam 
que o consumidor 
valoriza a opinião 

Denúncia em farmácias
Uma campanha vai incentivar as 

vítimas de violência doméstica a 
denunciarem agressões nas farmá-
cias. Pela campanha 'Sinal Vermelho 
contra a Violência Doméstica', lan-
çada hoje (10), basta mostrar um X 
vermelho na palma da mão para que 
o farmacêutico entenda tratar-se de 
uma denúncia e em seguida acione a 
polícia e encaminhe o acolhimento 
da vítima. A ação é voltada para as 
mulheres que têm dificuldade para 
prestar queixa de abusos, seja por 
vergonha ou por medo.
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