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Desde o final de 2019, o mundo vive as consequências da pandemia do coronavírus (COVID-19). A doença 

foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, mas desde o início do ano já é uma triste realidade 

em solo brasileiro, que trouxe impactos a nossa saúde e a nossa economia.

O cenário, não só mundial, mas também nacional, é de grande incerteza, uma vez que o comportamento 

dos consumidores já mudou consideravelmente. Desta forma, os empreendedores, principalmente de 

micro, pequeno e médio porte, devem reavaliar seus planejamentos, fluxo de caixa, relações de trabalho 

e, principalmente, negociar eventuais dívidas.

Preliminarmente, é necessário afirmar que devemos fugir do pessimismo e encarar o momento como 

uma oportunidade para inovar e buscar soluções criativas para os desafios que estamos enfrentando. 

A situação tende a ser favorável em alguns quesitos, porque coloca todos em “um mesmo barco”, tra-

balhando para o mesmo objetivo, potencialmente, pela primeira vez na história. Portanto, agora é o mo-

mento de unir as forças para vencermos essa pandemia.

Somos bilhões de pessoas que ficamos presas na rotina, sempre ocupados demais para prestar atenção 

no que está acontecendo ao nosso redor, portanto, devemos aproveitar esta oportunidade para descan-

sar, recuar, relaxar, observar e reavaliar nossas vidas e nossos negócios.

Dentro das inúmeras coisas que podemos realizar, observemos algumas possibilidades:

• Afiar a disciplina como nunca;
• Aprender a cozinhar;
• Aprender a desenhar ou pintar;
• Aprender a tocar um instrumento;
• Fazer um curso online;
• Aprender um novo idioma;
• Fazer yoga todos os dias e ficar elástico;
• Preencher um diário cheio de pensamentos e notas úteis;
• Lançar um blog;
• Ler mais livros;
• Estreitar laços com sua família;
• Parar de fumar (ou qualquer outro hábito desagradável);
• Plantar um jardim;
• Rever processos e repensar o planejamento futuro;
• Criar um produto ou empresa;
• Tornar-se um líder e muito mais.
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Este é um grande momento mundial, em que diante das adversidades devemos inovar, criar oportuni-

dades de negócios e de liderança. Devemos nos preparar para novos desafios e as novas ocasiões que 

virão, pois certamente teremos grandes mudanças acerca de nossa percepção do mundo, principal-

mente sobre as relações sociais, econômicas e de saúde . 

A fim de auxiliar em ocasião tão inédita, nosso escritório sistematizou, de maneira simples, algumas dicas:

1) PLANEJE SUAS RECEITAS E DESPESAS

Estamos em um período de baixa arrecadação, então estar completamente ciente das suas receitas e 

despesas é a melhor forma de definir quanto dinheiro será necessário para manter a sua empresa pelos 

próximos meses.

Em momentos de crise, é fundamental reduzir os custos, tentar renegociar contratos de aluguel, con-

tratos com fornecedores e demais despesas. Lembrando que em muitos estados, inclusive no Rio de 

Janeiro, a cobrança das contas de energia, água e gás já está sendo ou pode ser prorrogada.

2) AVALIE A SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO EMERGENCIAL

Caso o controle de despesas e receitas não atenda à sua realidade, pense na possibilidade de solici-

tar um crédito emergencial. Diversos bancos têm apresentado planos financeiros que podem ajudar 

empresas a superar a crise, contudo, procure sempre aquele que terá menores juros e um prazo maior 

para início de pagamento. Alguns bancos têm estudado a proposta de adiar dívidas sem multas.

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, serão destinados R$ 320 milhões em linhas de crédito 

com condições especiais para amenizar o impacto na atividade empresária de micro e pequenos em-

preendedores afetados pela pandemia. Para maiores detalhes, acesse: https://www.agerio.com.br/

perfil-credito-emergencial/#

3) ANALISE OS CONTRATOS DE TRABALHO

Vivemos em atual mundo tecnológico que nos proporciona diversas facilidades. Assim, se sua empresa 

presta serviços ou oferece produtos que não exigem a sua presença física e a dos seus funcionários, 

considere a implementação do teletrabalho. A adaptação do contrato de trabalho é possível e, desde que 

feita com as devidas observações, traz segurança tanto para o empregado como para o empregador.
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Entretanto, se a atividade remota não condiz com sua realidade e a presença física é essencial, cogite 

formas de diminuir a exposição de seus funcionários. Antecipe férias, diminua horários de funcionamen-

to, faça uma política de revezamento, invista nos produtos de higiene e proteção e, acima de tudo, esteja 

completamente atento às necessidades de sua equipe.

A exclusão de responsabilidade por descumprimentos contratuais e a proposta de corte de jornada e 

salários são sugestões trazidas hoje em dia, mas, se você possui a capacidade de manter seu negócio 

por um período considerável, sem excluir direitos, tente ao máximo manter a atividade econômica ativa 

e a estabilidade de demais famílias.

Por fim, fique atento às possíveis medidas apresentadas pelo governo que, temporariamente, podem 

afetar as relações de trabalho. 

4) EVITE A PERDA DE INSUMOS

Dentre os seus planejamentos, deve ser analisada a necessidade da compra de materiais necessários à 

sua atividade empresarial. Ter a consciência da perpetuação do seu trabalho e a presença da clientela é 

essencial para evitar gastos desnecessários em momento tão difícil. Tente, ao máximo, utilizar todo seu 

estoque prévio e analise a demanda do mercado. 

Caso você possua um fornecedor fixo, que exija um volume determinado de compra mensal, renegocie o 

contrato e tente adaptá-lo à conjuntura momentânea. Estamos diante de uma situação de força maior e 

cabe às pessoas terem empatia diante de momento tão conturbado. Um bom acordo pode ser essencial 

para evitar prejuízos de ambos os lados.

5) SEJA CRIATIVO E INOVE

Nos momentos de crise, a inovação e a criatividade são essenciais para manter, ou até evoluir o seu 

negócio. Contudo, não se sinta pressionado a desenvolver novas técnicas e revolucionar o mundo da 

economia. Pequenas adaptações e novidades muitas vezes são suficientes para chamar a atenção de 

clientes, antigos ou novos.

Desta forma, invista em promoções e produtos diversificados, pode ser a sua chance de eliminar produtos 

em estoque e, ao mesmo tempo, avaliar novas necessidades do mercado. Tente, ainda, pensar em pos-

síveis parcerias, em momentos de dificuldades, novos aliados podem ser o gás necessário para evitar uma 

queda brusca na renda.
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Fontes de inspiração e de informação estão por todas as partes. Veja o que empresários do mesmo ramo 

estão fazendo em outros países para contornar os novos desafios. Estude a possibilidade de adaptar ou 

transformar seu negócio em algo que esteja em alta demanda.

Este é um momento oportuno para recorrer às redes sociais para fazer enquetes, ou perguntar para clientes 

e amigos sobre o que desejam.

6) INICIE OU AMPLIE SUAS VENDAS ONLINE

Como dito, caso você consiga manter suas funções de maneira remota ou manter um número reduzido 

de funcionários presenciais, desde que respeitados os critérios de higiene e de controle do Covid-19, 

a produtividade permanece. Logo, algumas empresas continuam se utilizando do sistema de delivery, 

situação que não encerra totalmente as atividades. Tal serviço pode ser oferecido através de aplicativos 

especializados, Instagram, WhatsApp, entre outros.

Aproveite para desenvolver sua exposição online, crie ou atualize seu site, voltando o mesmo para 

e-commerce. Aprimore os canais de comunicação com os seus clientes e a facilidade de fazer pedi-

dos, crie seu próprio aplicativo. 

7) NÃO DEIXE SUA CLIENTELA TE ESQUECER

Em muitos casos você não poderá manter suas atividades completamente ativas, talvez pelo tipo de 

serviço ou produto que ofereça. Assim, crie ou fomente as redes sociais do seu negócio e mantenha o 

contato com seus clientes. Apresente novidades, tire dúvidas, faça vídeos, desafios, até mesmo um bate 

papo online, o necessário é não perder o vínculo com aquele que, após toda esta crise, será peça funda-

mental na reestruturação da economia.

8) PROCURE ORIENTAÇÃO

Momentos de crise não são fáceis e, muitas vezes, é normal se sentir perdido. Por isso, não deixe que 

nada impeça a sua necessidade de pedir ajuda ou uma orientação profissional. Estamos acostumados 

à rotina e vê-la drasticamente retirada de nós é uma realidade difícil de enfrentar, assim, a orientação de 

um terceiro pode ser a motivação e a clareza que precisamos em dias difíceis. Abra-se a esta possibili-

dade, a saída pode ser mais simples do que você imagina.
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9) BUSQUE CAPACITAÇÃO OU REORGANIZAÇÃO INTERNA

Esta situação é momentânea, uma hora tudo voltará à normalidade. Quando isto ocorrer, os empreende-

dores mais capacitados terão melhores condições de se reerguer. Muitas entidades estão facilitando o 

acesso à informação, cursos e métodos profissionalizantes, aproveite este tempo “mais calmo” para 

investir em conhecimento. 

Tente, ainda, pensar na organização interna da sua empresa, use esse tempo para avaliar sua estru-

tura, possíveis melhorias e formas de alterar situações que já devem te incomodar há um tempo. Se 

necessário, reformule sua organização, otimize tempo, elimine fraquezas e volte ao mercado com uma 

estrutura renovada.

10) TENHA CUIDADO COM AS NOTÍCIAS FALSAS

Jamais se abale ou fundamente suas decisões em notícias duvidosas. Estamos vivendo na era das Fake 

News que, além de capciosas, possuem diversas formas de serem disseminadas. Busque nutrir-se de fon-

tes de informação confiáveis e, principalmente, não assimile ou repasse palavras de forma indiscriminada 

sem verificar a sua autenticidade. 

Manter a calma é importante para a moral e a lucidez das ações. Espalhar ou acreditar em toda e qualquer 

informação sem investigar, mesmo que minimamente, a sua credibilidade é um desserviço.

11) CUIDE DA SUA SAÚDE E DA SAÚDE DAS PESSOAS AO SEU REDOR

Primeiro, mantenha o pensamento positivo. Sabemos, ou pelo menos acreditamos saber, o tamanho da 

dificuldade que essa pandemia trará para todos nós. Contudo, enquanto você permanece em casa ou, se 

trabalhando, passa momentos de solidão, tente não ficar pensando nas consequências que virão. 

Mesmo estando em casa, tente movimentar o seu corpo todos os dias, afinal, atividades físicas são 

muito importantes para manter nosso sistema ativo, ajudar no alívio do estresse e manter a mente sã. 

Muitos profissionais de educação física, academias, escolas de dança, entre outros profissionais, dis-

ponibilizaram gratuitamente vídeos ensinando e orientando a execução de diversas atividades físicas. 

Então, o que está esperando para se mexer?
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O pensamento obsessivo pode nos tirar a razão e a saúde, principalmente psicológica, fazendo com que 

a crise leve muito mais do que os bens materiais. Mantenha o pensamento positivo, não perca a força 

de vontade. Ao final, tudo irá melhorar e as resoluções, que hoje parecem ser impossíveis, acontecerão. 

Atente-se às recomendações, viva um dia de cada vez e tenha a certeza de que tudo é momentâneo.

A Msantos Propriedade Intelectual foi funda-

da em 2016 por Regina Rocha e Flavio Santos, 

possuindo uma equipe altamente qualifica-

da. É especializada em todos os aspectos da 

propriedade industrial, incluindo procedimen-

tos administrativos, consultoria, transações, 

inovação e litígio, podendo oferecer soluções 

rápidas e criativas para o seu negócio. 
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CASO TENHA FICADO ALGUMA DÚVIDA OU VOCÊ 
NECESSITE DE UMA MELHOR ORIENTAÇÃO, NÃO 

HESITE EM ENTRAR EM CONTATO COM  
UM DE NOSSOS PROFISSIONAIS.


