
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
PARA SOBREVIVER À CRISE

DO CORONAVÍRUS

• Não se desespere nem desista. A hora é de raciocinar, rever e adaptar-se.

• “Não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas os mais adaptáveis”.

• A crise traz oportunidades – descubra-as, dentro do seu negócio, ligado a ele ou uma forma diferente de 

fazê-lo. Você pode surpreender-se. 

• Reveja profundamente os custos – nunca foi tão importante saber medir, controlar e gerenciar.

• Você pode descobrir que até uma parada estratégica pode ser mais inteligente que continuar insitindo num 

modelo que já estava capengando. 

• Aproveite que os bancos estão abertos à negociação de dívidas e parcelamentos de empréstimos – procure 

diretamente seu banco, caso este seja seu problema.

• Não é hora de buscar crédito, especialmente para quitação de dívidas  - tenha muito cuidado.

• Crédito só se for para investir em tecnologias para marketing digital – e o mínimo possível.

• Mantenha-se presente na vida do seu cliente.

• Abra sua mente para revolucionar sua empresa e serviços. Emborque-a e redirecione seu negócio. Reinvente!

• Coloque-se no lugar do seu cliente, como gostaria que os serviços indispensáveis de cuidados pessoais 

fossem feitos, neste momento? Isso é fazer uma jornada do cliente, pense como ele e descubra caminhos.

• Aprimore seu marketing digital, use e melhore o instagram, google, face, use arquivos em dropbox e google 

drive, inove faça diferente.

• Adeque-se a serviços de pagamento como picpay e mercado pago  - tudo o que facilitar a vida dos clientes.

• Considere a importância de estar ligado a sindicato, associações classistas e afins, pois neste momento muito 

pode ser conseguido em termos legais se as categorias se manifestam como entidade de classe – questões 

trabalhistas, por exemplo.

• Com amparo na lei 13.352/2016 – salão parceiro, o estado de são paulo aprovou descontos em impostos e 

assegurou direitos aos trabalhadores de salões. Como já há jurisprucencia, é possível estender-se a outros 

estados – se informe e participe.

• Se for para investir, que seja em equipamentos de esterilização como autoclave, por exemplo. Assegurar ao 

cliente higiene e segurança é indispensável neste momento.

NO SEU COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

EM RELAÇÃO AO SEU NEGÓCIO – REVEJA TUDO
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• Ao serviço de salão é indispensável o contato físico com o cliente, as regras 

de higiene e sergurança para a prestação de serviços  em domicílio devem 

ser muito rígidas.

• Pense em oferecer serviços básicos a domicílio, em exclusividade, usando 

materiais e equipamentos da própria cliente, obviamente a preço 

diferenciado.

• Estimule a venda de produtos oferecidos pelo salão, em kits especiais auto 

aplicáveis e de serviços básicos.

• Opte pela prestação de um serviço por vez, executados com rapidez e o 

máximo de higiene.

• Se o salão utilizar produtos especiais, exclusivos, é uma oportunidade de 

oferecê-los para os clientes.

• Venda kits de produtos de auto aplicação (shampoos, máscaras 

hidratantes, óleos de massagem...) Para serviços mais simples, como 

lavagem, escova e hidratação caseiros, por exemplo.

• Não é uma boa hora de  oferecer  serviços mensais de manutenção , como 

coloração de raízes, tintura ou químicas. Evite prestar e receber tais serviços 

até que o pico da crise passe. O risco é muito alto.

• Ofereça o serviço de compra antecipada, com descontos, para datas 

comemorativas futuras, mediante agendamento e ofertas atrativas.

• Monte e ofereça kits de auto cuidados, como estojos com alicate, tesoura, 

cortador de unha, lixas, etc... Tudo identificado com a logo do salão. É uma 

forma de manter-se vivo e lembrado pelo cliente.’
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