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Estamos juntos. 
Cuidar da saúde do seu negócio 

também é uma forma de cuidar de você.

Inspiração #1

Mudando a Operação 
do Negócio

Aulas de Dança On-line

Vinhos por encomenda 

Como pequenos negócios viabilizaram modificar a operação do 
presencial para o virtual

Que é necessário virtualizar seu negócio em tempos de pandemia, 
você já sabe. Mas como fazer isso? Hoje falamos de exemplos de 
PME’s que modificaram as operações para o on-line - e como elas 
fizeram isso.

A professora de dança Maíra Rodrigues já usava bem o Instagram 
como plataforma de divulgação de suas aulas de dança. O estúdio 
fica no centro de BH e foi fechado para aulas presenciais no dia 
18/03. 

Maíra não pensou duas vezes: para manter os alunos atuais - 
e ainda conquistar novos clientes que antes não atendia por 
problemas de conveniência - chamou os seguidores para fazerem 
uma aula de dança gratuita através de uma live (histórias ao vivo) 
no Instagram.

Como a professora já havia criado seu público no Instagram, 
a live foi uma boa maneira de chamar as pessoas para 
experimentar essa nova modalidade de aulas on-line. 

A partir desta experiência, ela então lançou o novo serviço e 
ofereceu descontos para quem se matriculasse rapidamente. 
Um excelente jeito de modificar a operação do negócio 
durante a quarentena, não apenas garantindo a receita advinda 
dos clientes atuais, como também conquistando novos clientes.

O bar de vinhos Gira Vinho, localizado no Mercado Novo de 
Belo Horizonte, está fechado para funcionamento presencial 
desde o dia 18 de março, quando anunciou aos seus clientes o 
fechamento do bar na modalidade presencial e que haveria um 
serviço de entrega de vinhos. 

Em apenas cinco dias, os empreendedores Jana Rabelo, Rodrigo 
Ferreira e Bruna Martins tiveram que remodelar toda a operação 
do negócio. No dia 22/03 anunciaram o lançamento do WineZap: 
pedidos de vinhos pelo WhatsApp. Jana conta que nos primeiros 
dias ela e seu sócio iam presencialmente até o bar, onde estava o 
estoque, e despachavam as mercadorias de lá, com todo cuidado 
de desinfecção. As embalagens escolhidas têm custo baixo, já 
que podem ser compradas em qualquer loja de suprimentos e 
embalagens. 

Depois de alguns dias perceberam que não seria viável continuar 
a operação in loco e decidiram modificar o processo. Uma das 
gerentes, que tem familiares no grupo de risco, ficou responsável 
pelo atendimento e gerenciamento dos pedidos. A outra gerente, 
que mora sozinha, recebeu o estoque em casa e cuida da 
logística de entrega. 

Em vez de optarem por serviços de delivery por aplicativo (como 
iFood, Rappi e Uber Eats) eles preferiram contratar um motoboy 
parceiro e definir uma janela de horários de entrega no fim da 
tarde e início da noite. Dessa maneira, teriam o dia para receber e 
organizar os pedidos e todos os clientes recebem no mesmo dia, 
no happy hour, seu vinho de preferência.


