
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
PARA SOBREVIVER À CRISE

DO CORONAVÍRUS

NO SEU COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

Alguns suportes - o DAS dos MEIs ficará em “pula pula” até outubro 
- RFB.

Mas se possível, guarde economize esse dinheiro para não ficar 
inadimplente.

Bancos abertos a negociação de dívidas e parcelamentos de 
empréstimos - procure diretamente seu banco.

Não é hora de buscar crédito para dívidas - tenha muito cuidado

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

CONTE COM A AJUDA DAS INSTITUIÇÕES

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 a uma forma diferente de fazê-lo.
Você pode surpreender-se.

Seja exemplo no cuidado com a pandemia (luvas, máscaras, álcool 
em gel, vestimenta) isso dá confiabilidade ao cliente.

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

Faça uma jornada do cliente na sua mente. Se 
você estivesse recluso, o que seria bom receber 
da sua padaria?

Reveja profundamente os custos. Nunca foi tão 
importante saber medir, controlar e gerenciar.

Você pode descobrir que até uma parada 
estratégica pode ser inteligente que continuar 
insistindo num modelo que já estava 
capengando.

Não é hora de delegar, é de assumir e agir.

Aprimore seu marketing digital, use e melhore o 
Instagram, Google, Facebook. 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.

Forme novas parcerias com agentes de entrega 
como Uber, Rappi, Uber Eats e Ifood, que estão 
crescendo e inovando neste momento, ou 
mesmo o simples serviço de motoboys.

EM RELAÇÃO AO SEU NEGÓCIO
REVEJA TUDO

USE NOSSAS HASHTAGS NAS SUAS REDES SOCIAIS:

Fale com a gente pelo 0800 570 0800 ou
clique no link para conversar online com o Sebrae: 

http://bit.ly/Atendimento-Sebrae

#SebraeAM #MEI #MEIamazonas #empreendedorismo #empreendedor #empreendedora 
#empresasbrasileiras #empreendedorBrasileiro #educacaoempreendedora 

#tecnologiadigital #negociosonline #negociosdigitais #empreendedorismodigital 
#capacitacaopro�ssional #cursosonline #EmCasaComSebrae


