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cuidando da saúde da sua empresa.

Apresentação
O Manual de Sobrevivência na Crise é
um compilado de informações úteis ao
pequeno empresário, no contexto do
isolamento social necessário para o combate
ao Coronavírus. Durante este período, os
pequenos negócios sofrem principalmente
com fluxo de caixa e desafios do ponto de
vista de marketing.
Além de uma página informativa no
seu portal sobre o novo Coronavírus, a
Unimed-BH se propôs a criar uma série de
materiais focados em apoiar as pequenas
e médias empresas. O e-book é dividido

em quatro seções principais: Finanças
(medidas para redução de custos, que vão
de medidas trabalhistas a financiamentos
especiais), Marketing e Branding, Operação
(Metodologias ágeis e processos digitais),
e Criatividade e Inovação. Em todas elas
indicamos ferramentas e damos exemplos
práticos e reais de alternativas para apoiar a
sua empresa neste momento.
Estamos juntos. Cuidar da saúde do seu
negócio também é uma forma de cuidar de
você.
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Manutenção do emprego e da renda
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02
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a. Negociação de aluguéis, telefonia, internet,
água, softwares, fornecedores
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04

a. Liberação de crédito
I. Recursos FAT
II. Repasse BNDES
b. Crédito pagamento de salários
c. Empréstimos para capital de giro
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Manutenção
do emprego
e da renda
Um dos maiores desafios das pequenas empresas
no contexto do isolamento social é equilibrar
as contas. Como lidar com os custos quando
a receita da empresa cai consideravelmente?
Nesta seção você encontra informações
sobre as flexibilizações de obrigações fiscais
e empregatícias que podem ajudar seu negócio
a atravessar este momento, além de dicas
de como reduzir custos e conseguir
financiamentos.
As Medidas Provisórias (MP) 927 e 936 tratam
da flexibilização das regras trabalhistas durante

a quarentena. Uma MP tem vigência de 60 dias,
prorrogáveis uma vez por igual período. Apesar de
ter força de lei enquanto estiver em vigor, A MP
somente entra para a legislação definitiva depois
de apreciação do congresso, que pode acatar,
modificar ou negar as medidas.
Entre as mudanças estão a adoção de home office,
antecipação de férias, uso de banco de horas,
suspensão temporária de obrigações, suspensão
de contrato de trabalho, além de redução
de jornada e salário.
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REDUÇÃO PROPORCIONAL
DE JORNADA DE TRABALHO
E SALÁRIOS

Você tem a opção de reduzir proporcionalmente a
jornada de trabalho e salário de seus colaboradores.
A redução deve ser um acordo entre o trabalhador e
empregado. Neste caso, a relação salário-hora deve ser
preservada. Ou seja, se o trabalhador tem jornada de
40 horas semanais e terá a redução da sua jornada em
50%, o salário não pode ter redução maior do que 50%.
É possível reduzir a jornada em 25%, 50% ou 70%.
Durante o período da redução o trabalhador tem o
emprego garantido, ou seja, não pode ser demitido
durante o período da redução e proporcionalmente
após a redução. Por exemplo, se o período da
redução for de 3 meses, a garantia de emprego se
estende por mais 3 meses após esse período.
O empregado também conta com auxílio emergencial
do governo durante a redução de jornada. O governo
garante o pagamento de um percentual do segurodesemprego, sem prejudicar o pagamento deste em
caso de rescisão posterior. Caso você deseje reduzir a
jornada e o salário, precisa informar ao Ministério da
Economia (ME) em até 10 dias. Aqui você encontra
informações mais detalhadas sobre a MP 936. O
prazo máximo de duração dessas reduções é de até
90 dias durante o estado de emergência.

SUSPENSÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO

A MP 936 prevê que o governo deve ajudar o
empregador que decidir suspender o contrato de
trabalho de seu empregado. O software de gestão
financeira Conta Azul criou uma calculadora para te
ajudar a fazer essas contas. Numa simulação com o
valor do salário mínimo atual (R$1045,00), em caso
de suspensão do contrato, o valor a ser pago pelo
empregador é zero e o governo assume 100% do
valor a ser pago ao trabalhador.

Saúde Empresarial 2020

7

TRABALHO REMOTO (HOME OFFICE
OU TELETRABALHO)

O empregador precisa notificar a equipe com
antecedência de 48h caso deseje adotar o regime
de Home Office. Não é necessário que o trabalhador
confirme a adoção dessa medida, entretanto
o empregador deve fornecer os equipamentos
necessários para tal, caso o trabalhador não os
possua. As condições e manutenção da estação
de trabalho remota deve ser acordada entre as
partes.

FÉRIAS INDIVIDUAIS
OU COLETIVAS

Uma outra opção é antecipar férias individuais ou
coletivas durante as medidas de isolamento social.
Neste caso, as férias devem ser notificadas
com 48h de antecedência.
O período de férias não pode ser inferior a 5 dias.
O pagamento das férias pode ser feito, excepcionalmente,
até o quinto dia útil do mês seguinte. Já o pagamento
de um terço das férias foi estendido até dezembro, no
mesmo prazo do 13º salário.
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Prorrogação e redução de impostos
e contribuições

PARA O SIMPLES
NACIONAL

O pagamento de impostos para quem é enquadrado
no Simples Nacional foram suspensos por três
meses (março, abril e maio) e serão postergados para
outubro, novembro e dezembro.
03/2020 – Venceria 20/04/2020, passa a
vencer 20/10/2020.
04/2020 – Venceria 20/05/2020, passa a
vencer 20/11/2020.
Clique aqui e confira
as regras completas

05/2020 – Venceria 20/06/2020, passa a
vencer 21/12/2020.

PARA O SISTEMA S-FPAS

As contribuições ao sistema S (SENAI, SESI, SENAC,
SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP) estão
reduzidas por três meses, de acordo com a MP 932.
Consulte os percentuais de redução de acordo com o
sistema ao qual sua empresa deve contribuir.

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DE PAGAMENTO DO FGTS

O empregador pode suspender o pagamento do FGTS
das competências de março, abril e maio,
e realizar o parcelamento dos valores em seis
parcelas fixas entre julho e dezembro de 2020.
Os empregadores devem continuar a acessar
o sistema e prestar informações até
o dia 7 de cada mês.
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Redução de custos

Outras medidas para reduzir os custos é a negociação de custos fixos - como aluguéis, telefonia,
internet e softwares - e custos variáveis, como acordos com fornecedores.

NEGOCIAÇÃO DE ALUGUÉIS

O artigo 393 do Código Civil se aplica à pandemia
causada pelo coronavírus. Entretanto, ainda há
controvérsias sobre a aplicação deste artigo,
portanto, a indicação é que seja feita uma
negociação de redução, suspensão ou adiamento
do pagamento do aluguel com o locatário.
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TELEFONIA, INTERNET E ÁGUA

Os contratos de telefonia (fixa e móvel), TV a
cabo, entre outros, podem ser suspensos por
até 180 dias (variando entre eles taxas – alguns
gratuitos). Cada operadora tem seu procedimento
de suspensão – usados geralmente em caso de
férias – portanto, vale o contato com sua operadora
para entender como é o processo. Se o consumidor
ficar mais de 30 dias fora de casa, ele pode pedir a
interrupção dos serviços de telecomunicações sem
que lhe seja feita a cobrança de qualquer tarifa.
Além disso, a justiça determinou que os serviços
essenciais (água, luz, telefone, gás) não podem ser
interrompidos durante o estado de emergência,
mesmo em caso de inadimplência.

SOFTWARES E FORNECEDORES

Vários softwares e aplicativos estão oferecendo
serviços gratuitos (ou com descontos) durante a
pandemia. Entre em contato com as fabricantes
dos softwares para verificar a possibilidade de
negociação durante o isolamento. Dependendo
da ferramenta, veja se é possível substituir por
alguma gratuita, que seja similar.
Já com fornecedores de materiais, também
tente fazer a negociação. Vários fornecedores
estão mais abertos a negociações para evitar o
cancelamento de contratos.
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Financiamentos

Em função da pandemia, os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o Banco Nacional de
Desenvolvimento (BNDES) liberaram bilhões em recursos para linhas de crédito especiais para pequenas
e médias empresas. Entre os possíveis financiamentos, entram recursos para capital de giro e para
pagamento de salários. Entretanto, antes de recorrer a um empréstimo - mesmo que com juros baixos e
pagamento flexível - faça a organização e o planejamento financeiro para os próximos meses. Somente
depois de enxugar todos os custos avalie a opção de financiamento.

CRÉDITO PARA PAGAMENTO
DE SALÁRIOS

Existem recursos específicos criados para auxiliar pequenas
empresas que precisam de crédito para conseguir pagar os
salário de seus colaboradores. Os juros são muito menores
e prazos de pagamento são mais flexíveis. Veja mais sobre a
linha de crédito emergencial.

EMPRÉSTIMOS PARA
CAPITAL DE GIRO

Empresas que atuam no setor de comércio e
serviços terão até seis meses de carência em
linhas especiais de crédito. Para micro e pequenas
empresas, a redução de juros para capital de
giro chega a 45%. Os financiamentos podem ser
contratados pelo aplicativo e site da CAIXA ou
nas agências. Caso você já tenha um contrato de
financiamento, a CAIXA oferece uma pausa de até
dois meses no pagamento das parcelas.

Independente da sua escolha de redução de custos, procure ajuda especializada para lidar com a
crise. A PUC Minas está oferecendo orientação on-line gratuita a pequenas empresas. E o SEBRAE
elaborou um material detalhado sobre todas as medidas financeiras adotadas pelo governo.
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Marketing
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Introdução
O que é Marketing? E o que é comunicação?
Segundo McCarthy, marketing é composto de
quatro partes igualmente importantes para o
sucesso do negócio.

São os famosos 4 P’s do Marketing: Preço,
Produto, Praça e Promoção, ou Mix de Marketing.
A comunicação é um desses P’s: o de promoção.

Preço

Praça

Produto

Promoção

Preço de lista

Canais de venda

Variedade de
produtos

Promoção de vendas

Descontos

Cobertura

Qualidade

Publicidade

Concessões

Variedade

Design

Força de vendas

Prazo de pagamento

Locais

Características

Relacionamento

Condições de
financiamento

Estoque

Nome da marca

Marketing direto

Transporte

Embalagem
Tamanhos (ou
duração)
Serviços (atendimento,
pós-venda)
Garantias
Devoluções

Fonte: Adaptado de Administração de Marketing, Philip Kotler, 2000.
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OS 4 P’S SÃO COMO
RODAS DE UM CARRO
– SE QUALQUER UMA
DELAS NÃO ESTIVER
FUNCIONANDO
BEM, O CARRO TEM
DIFICULDADES PARA
ANDAR.

4

E não adianta tentar corrigir o problema de uma roda se o
problema estiver na outra, o carro vai continuar sem andar
adequadamente. Compreender bem quais e onde estão
os gargalos no mix de marketing evita que você troque o
pneu que não está furado.

Nesta seção, você vai encontrar uma introdução a cada um
dos P’s de marketing e exemplos de como adequar cada
parte do mix de marketing ao contexto da pandemia.

Preço
A vertical de preços cuida de calcular a adequada
formação de preços dos produtos e serviços,
não apenas considerando o custo e a margem
de lucro, mas também adequando à entrega
de valor e expectativas do consumidor. Neste
tópico entram descontos, promoções, amostras
ou degustações, forma de pagamento e
parcelamentos.

• Como adequar sua estratégia de preço
durante a pandemia?
Há possibilidade de você vender seu produto
(ou serviço) mais barato, com descontos ou
frete grátis por tempo limitado? Assim como
os negócios têm sofrido com o cenário
de isolamento social, os consumidores
também viram suas receitas caírem. Muitos
perderam seus empregos ou estão com
salários reduzidos, e neste cenário a compra de
produtos não essenciais tende a cair. Mostrar

que sua empresa é solidária às dificuldades
econômicas encontradas pelos seus clientes é
inteligente do ponto de vista de negócio.
Uma forma de contornar esse período é
oferecer promoções, cupons de desconto,
preços especiais para quem comprar antes da
data X, ou mesmo degustação de serviços. No
caso de serviços, a degustação é em especial
importante, já que é difícil tornar tangível o
que está sendo comprado. Cuide sempre da
margem de lucro, mas saiba que poderá ser
necessário abrir mão de uma parte dela para
que o negócio sustente (ou amplie) sua base
de clientes.
Um bom exemplo é de uma professora de
dança que ofereceu uma aula on-line gratuita
através de uma live no Instagram e, logo em
seguida, ofereceu matrículas com desconto
por um período determinado. Assim, garantiu
a transição de seus alunos presenciais para a
modalidade on-line e ainda conquistou novos
clientes ao oferecer descontos.
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Praça
As estratégias de praça são relacionadas à disponibilidade e conveniência dos produtos e serviços ao
consumidor. Pontos de venda (incluso a internet), logística de entrega, disponibilidade por região, entre
outros aspectos de acesso aos produtos e serviços.

• Como adequar sua estratégia de praça
durante a pandemia?
Considerando o contexto do isolamento social, as duas principais estratégias de praça são:
disponibilizar os serviços e canais de venda na internet e oferecer entrega dos produtos. Parece
simples, entretanto vender pela internet modifica toda a operação da empresa. Assim como modifica a
disponibilidade dos produtos de pontos de venda presenciais para serviços de entrega.
Um dos principais fatores de sucesso na mudança da venda presencial para a on-line é o rápido e
adequado atendimento aos clientes. É necessário que exista uma pessoa dedicada a isso: atender, tirar
as dúvidas sobre os produtos ou serviços, receber os pedidos e organizá-los para a entrega.
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Vender on-line não significa necessariamente
ter que criar um e-commerce: o importante é
oferecer um cardápio de produtos ou serviços e
criar um canal de vendas e atendimento.
Há quem mostre o cardápio no Instagram
e receba pedidos pelo WhatsApp, sem a
necessidade de um sistema de e-commerce.
Entretanto, se a variedade dos seus produtos
for grande, pode valer a pena pesquisar
marketplaces - sites que oferecem a estrutura
de e-commerce para vários negócios
parecidos. Dentre os mais conhecidos estão
o marketplace da Amazon, Mercado Livre e
Illuria (para produtos), Hotmart (cursos online e infoprodutos) e Sympla (para eventos).
Avalie qual o mais adequado à sua categoria de
produtos/serviços e onde o consumidor costuma
procurar por ele. Considere também as taxas
cobradas por essas ferramentas, geralmente em
forma de percentual das vendas. Inclua essas
taxas na formação de preços, e entenda que
montar uma estrutura de e-commerce por conta
própria é muito mais caro e demorado do que
você imagina.

Para a entrega, em caso de produtos ou
serviços de consumo imediato, lembre-se de
seguir a lógica FIFO: First In, First Out (numa
tradução adaptada: primeiro pedido a chegar,
primeiro a sair). É necessário também repensar
as embalagens e a correta desinfecção dos
produtos antes da entrega. É possível utilizar
serviços de entrega por aplicativo (Uber Eats,
iFood, Rappi) ou ainda fazer parcerias ou
contratação de motoboys.
Um bar de vinhos teve que modificar toda a
operação durante a pandemia. Com o isolamento
social, o estabelecimento ficou impedido de
atender ao público presencialmente. O bar
decidiu então lançar um serviço de pedidos de
vinho pelo Whatsapp, com uma das gerentes
do bar atendendo, recebendo e organizando os
pedidos. A outra gerente ficou responsável pela
logística de entrega com o estoque em casa e
um motoboy parceiro.
Como o produto não é perecível, os sócios
determinaram uma janela de entrega diária ao
fim da tarde, assim conseguem se organizar
durante o dia e reduzir os custos com entrega
- já que o motoboy não precisa ficar disponível
durante todo o horário comercial - e atender o
cliente em sua necessidade: uma taça de vinho
ao fim do dia de trabalho.
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Produto
Essa parte do composto de marketing cuida de fabricar produtos (ou serviços) com preocupação com sua
boa qualidade e em aperfeiçoá-los. É fundamental que a criação de seus produtos ou serviços estejam
centrados nas necessidades, desejos ou problemas não-solucionados do seu público. Quanto melhor for
o seu conhecimento das necessidades do seu público, mais fácil será o processo de criação de soluções
adequadas e a consequente venda facilitada deles.

• Como adequar sua estratégia de produto durante a pandemia?
Observe o comportamento do seu público: que tipo de produtos eles têm procurado mais durante a
pandemia? Segundo um estudo da Nielsen, produtos de cuidado pessoal, produtos farmacêuticos,
limpeza doméstica e alimentos mostraram aumento expressivo de procura durante o isolamento.
Outras categorias de produtos que vêm observando maior procura durante o isolamento social são
produtos e serviços de entretenimento (adulto e infantil), artigos para casa, móveis e produtos e
serviços esportivos. Para o setor de serviços, a principal mudança é na disponibilização dos serviços na
modalidade à distância, geralmente on-line.
Uma empresa de materiais de ponto de venda e sinalização para empresas teve queda brusca em seu
faturamento, entretanto observou que existia um produto, ainda não desenvolvido pela empresa, que
poderia ter procura aumentada em função da Covid-19. Os negócios essenciais que precisam funcionar
presencialmente durante o isolamento precisam proteger seus clientes e funcionários com medidas
sanitárias. Assim, a empresa detectou que escudos de proteção para balcão são uma solução que as
empresas provavelmente estão procurando. A produção de acrílicos transparentes foi então adaptada
para a produção de escudos protetores.
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Promoção
O tópico Promoção cuida de promover
o produto ou serviço. Nessa categoria
entram todas as estratégias de
comunicação (publicidade, marketing
de conteúdo, relações públicas,
assessoria de imprensa), força de vendas,
atendimento e relacionamento com os
clientes atuais e potenciais (prospects).
Essa vertical cuida de informar, despertar
desejo de compra, vender e se relacionar
com clientes, prospects e comunidade.

• Como adequar sua estratégia
de promoção durante a pandemia?
Comece informando a todos os clientes, em todos os canais de comunicação que você possuir com
eles, sobre o que o seu negócio está fazendo durante o isolamento social. Horários especiais, serviços
de entrega, disponibilização de canais on-line para venda e atendimento, cuidados com desinfecção
de produtos. Isso mostra que você está atento ao que está acontecendo no mundo e deixa seu cliente
ciente da disponibilidade de produtos e serviços, mesmo durante a pandemia. Caso ainda não possua
uma base de dados de clientes (mailing), é hora de começar.
No checkout peça dados simples em troca de alguma vantagem (descontos, brindes, acessos a ofertas
exclusivas). Nome completo, e-mail e número de celular são suficientes. A formação de mailing
demora, mas é uma das melhores maneiras de girar rapidamente produtos. Vender para quem nunca
ouviu falar de você é muito mais difícil do que vender para quem já comprou de você. Importante:
jamais compre mailings. Enviar informações para um prospect sem que ele tenha expressamente te
autorizado para tal é SPAM e não dá resultado.
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Se ainda não possui presença digital, também
é hora de começar. Entenda quais as Mídias
Sociais que seus clientes usam com mais
frequência e crie perfis profissionais (ou páginas
de negócio, o nome varia), nessas redes. Estas
serão suas redes de manutenção de conteúdo de
forma mais constante. A periodicidade ideal varia
de plataforma para plataforma, ou até mesmo
entre recursos diferentes da mesma plataforma.
No Instagram, por exemplo, a frequência de
postagens em Stories é diária, idealmente,
enquanto na timeline o tempo de vida da
postagem é de cerca de dois dias (assim, três
posts por semana é suficiente, mas nada impede
que você poste diariamente). Uma dica nesse
aspecto: manter uma frequência (qualquer que
seja ela) é mais importante do que a quantidade
de conteúdo. Comece com poucos posts e avalie
o resultado e o quanto você consegue produzir
de conteúdo com frequência.
Não utilize robôs para aumentar número de
seguidores (existem várias ferramentas no
mercado que oferecem serviços de seguir e
deixar de seguir pessoas, curtir e comentar
em posts automaticamente). O uso dessas
ferramentas é um grande tiro no pé: além de
dificilmente trazer clientes com real potencial de
compra, prejudica a visualização dos conteúdos
que você posta em sua página. Quanto maior for
o seu número de seguidores, menos pessoas
que te seguem veem o conteúdo que você
posta. E quanto maior for seu negócio (que
as Mídias Sociais medem pela quantidade de
seguidores que você tem) mais a plataforma

entende que você tem verba para pagar
em publicidade. Por isso, a visualização de
conteúdos que não sejam “impulsionados”,
“promovidos” ou “patrocinados” (nomes
usados pelas Mídias Sociais para conteúdos
pagos, ou seja, publicidade) é prejudicada,
intencionalmente, pelas Mídias Sociais. A
quantidade de seguidores importa muito
menos do que a quantidade de interações
(curtidas, comentários, compartilhamentos)
que seu público tem com seu conteúdo. Ou
seja: menos seguidores, menos conteúdos,
mais qualidade na criação dos posts visando
maior engajamento dos seus seguidores.
Ao contrário do que a maior parte dos
pequenos negócios imagina, criar conteúdo
para a internet é demorado e precisa ser um
serviço especializado. Entretanto, sabemos
das dificuldades que PME’s enfrentam na
contratação de serviços especializados de
comunicação, e há formas de se criar bom
conteúdo web usando ferramentas adequadas.
Entenda que parte das horas da sua semana
será dedicada a compreender seu público e a
plataforma na qual a sua presença digital foi
criada, pesquisar conteúdo, planejar, criar, postar
conteúdos e se relacionar com seu público.
Comunicação é um aspecto estratégico do
negócio e precisa ser cuidado como tal.
Além das Mídias Sociais, outra forma
de presença digital é conteúdo para ser
encontrado no Google.
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Além dos Links Patrocinados (como são
conhecidos os Anúncios do Google), que
é publicidade, e portanto pago, é possível
produzir conteúdo para aparecer nos resultados
orgânicos de busca (o conteúdo não pago) do
Google. A melhor ferramenta para começar é o
Google Meu Negócio, oferecido gratuitamente

pelo próprio Google, em que você cria a presença
digital da sua marca em vários recursos do
Google (como a ficha cadastral da empresa
que aparece quando alguém busca pelo nome
da marca ou a localização da empresa no Google
Maps, por exemplo).

Uma feira ao ar livre não possuía presença
digital em mídias sociais, mas quando a feira
foi suspensa na forma presencial em função da
Covid-19, decidiu criar uma página de negócios
no Instagram para reunir os feirantes on-line e
divulgar os produtos dos artesãos. Em menos de

uma semana conquistou milhares de seguidores
de forma orgânica (sem pagar por robôs
nem anúncios) e se tornou mais um canal de
relacionamento com seus consumidores.
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Branding
Branding, ou Gestão de Marcas, cuida de posicionamento, propósito e valores da marca.
Segundo Seth Godin, uma marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos
que, juntos, são responsáveis por fazer o consumidor escolher um produto ou serviço em vez de outro.
É uma estratégia de longo prazo, em que
todas as ações da empresa estão alinhadas
com o propósito da marca.
Para além de gerar lucro (comum a qualquer negócio), sua empresa existe para servir a um propósito,
cumprir uma missão.
Identificar qual é essa razão de existir e alinhar todos os processos, pessoas, produtos, serviços,
comunicação - e demais aspectos do negócio - é papel da Gestão de Marcas.

• Como fazer a gestão da sua marca durante a pandemia?
Como a sua marca pode contribuir para a qualidade de vida das pessoas durante o isolamento social?
De que forma seus produtos e serviços se relacionam com o contexto da pandemia? Esta é a pergunta
que deve guiar as ações de branding da sua marca. Especialmente em momentos de crise é importante
que seus consumidores se lembrem de sua marca, e tanto melhor se não for apenas pela oferta
de produtos e serviços.
Este material que você está lendo é um bom exemplo disso. A Unimed-BH vende planos de saúde, e
a um olhar mais desatento, não teria que se preocupar em criar conteúdo sobre negócios para seus
clientes. Entretanto, entendendo que seus clientes PME’s estão passando por momentos difíceis, os
apoia em suas necessidades de saúde empresarial. Assim, não apenas mantém sua base de clientes
de pequeno porte, mas também cria laços com eles, compreendendo que a sustentabilidade do seu
negócio depende de uma relação próxima e cuidadosa com seu cliente.
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Operação
de negócios
remotamente
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a. Objetivos SMART
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c. Ferramenta: Trello
d. Reuniões
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Gerenciar um negócio à distância é bem mais
desafiador do que gerenciar um negócio de
forma presencial. Os processos precisam estar
bem documentados, os objetivos bem definidos
e a equipe bem alinhada em relação a esses
objetivos. Claro que isso se aplica também
ao trabalho presencial, mas há aqui uma
diferença importante: sem processos, definição
de objetivos e alinhamento é impossível
operar uma empresa remotamente, enquanto
no gerenciamento presencial tendemos a
criar soluções alternativas que mascaram a
necessidade de organização documentada e
detalhada.

Um dos aspectos que mais assusta
empreendedores que ainda não estão
habituados a uma empresa que funciona em
regime remoto (home office) é a sensação de
falta de controle sobre o tempo e trabalho dos
seus colaboradores. Se considerarmos que
mesmo na forma de trabalho presencial não é
possível ter controle do que as pessoas fazem
durante o seu expediente, é preciso reconhecer
que controle à distância também não é possível.
Mas gerenciar não é controlar: fazer a gestão
do seu negócio de forma remota é sim possível,
e vamos mostrar nessa seção como fazer
remotamente a gestão de quatro aspectos
da operação de um pequeno negócio, com
ferramentas e exemplos. Vamos lá?
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Processos
Onde e como estão organizadas as informações
necessárias para que cada colaborador faça
seu trabalho com autonomia? Se a resposta a
essa pergunta for “nenhum lugar”, você tem
um trabalho grande e importante pela frente.
Comece pela definição de Procedimentos
Operacionais Padrão (conhecidos como POP),
que são a documentação escrita de como deve

ser realizado cada processo. Provavelmente você
não vai conseguir escrever tudo isso antes de ter
que voltar a operar, então sugerimos priorizar:
quais as tarefas que não estão documentadas
e que precisam ser realizadas já? A Matriz de
Eisenhower (ou matriz urgente/importante)
pode te ajudar nesta tarefa.

Urgente

Não urgente

Importante

Faça agora

Programe para fazer

Não importante

Delegue

Delete
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Metodologias
Ágeis
Objetivos SMART

A boa definição de objetivos é fator fundamental para a adesão aos mesmos. Estabelecer metas e
expectativas de resultados pode ajudar você a abrir mão do controle e estimular a autonomia de
seus colaboradores. Em vez de focar em controlar “o que os funcionários estão fazendo em casa”,
gerencie os resultados entregues. O que precisa ser feito está sendo feito? Está com a qualidade
esperada? Foi entregue no prazo esperado?
SMART é uma sigla em inglês que sintetiza essa metodologia de criação de objetivos: S de Specific
(específico), M de Measurable (mensurável), A de Achievable (atingível), R de Relevant (relevante) e
T de Timely (temporal).

			Um exemplo de objetivo SMART:

S - Criar Procedimentos Operacionais Padrão para atendimento via WhatsApp
(perceba que não é apenas “criar POPs para a empresa”, mas sim de um processo
específico em uma ferramenta específica)

M - Quantos POP precisam ser criados (ex: 3)
A - Avaliar se a quantidade a ser criada é viável dentro do tempo definido
R - Escolher quais os procedimentos essenciais para o bom e rápido
atendimento (ex.: boas vindas, checklist de pedido, confirmação de venda)

T - Qual a data de entrega desta tarefa
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Kanban

Consiste em um quadro de gestão à vista de tarefas da equipe. O Kanban clássico tem três colunas:
A Fazer, Fazendo e Feito. A ideia é que todas as tarefas sejam listadas em suas respectivas colunas.
Obviamente, as tarefas devem ser movimentadas - por quem a executa - entre as colunas, à
medida que entram em produção ou são concluídas. Há diversas variações do Kanban, adaptáveis
a diferentes modelos de negócio. De forma geral, consiste de notas autoadesivas (post-its) com
a descrição curta da tarefa e nome de quem irá executá-la (ou cores diferentes para pessoas
diferentes). É uma maneira simples e rápida - e que pode ser feita de forma virtual - para gerenciar o
trabalho da equipe.
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Ferramenta: Trello

O Trello é uma ferramenta gratuita de gestão de projetos. Você pode adicionar colaboradores e criar
diferentes boards para diferentes projetos. Uma maneira bastante útil é criar seu Kanban virtual na
plataforma. É possível ainda criar tarefas com datas de entrega, atribuições (quem deve fazer aquela
tarefa específica), criar checklists para a tarefa e anexar documentos (o POP, por exemplo).

Na imagem, além do Kanban clássico, há também colunas para “urgente” e “projetos futuros”, para
inserir tarefas quebra-pauta (ou seja, aquilo que fura a fila das tarefas já programadas) e para aquelas
ideias ótimas que você tem, mas não tem como implementar no momento.
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Reuniões

Todo mundo já participou de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Então, antes de convocar uma,
entenda se o que você precisa discutir requer mesmo uma reunião. Sugerimos que você crie uma pauta
antes de pedir um encontro: uma lista de assuntos que precisam ser tratados. Uma lista grande demais
indica que a reunião também vai ser longa. Quais destes assuntos listados podem ser excluídos da
reunião e transformados em e-mails?
Reuniões curtas e objetivas tendem a ser mais eficientes do que reuniões longas - afinal, todo mundo
tem uma lista de tarefas a serem feitas. A média de tempo de atenção das pessoas é de 20 minutos,
portanto, uma reunião bem organizada de meia hora pode fazer mais pela sua empresa do que uma
reunião de duas horas com pessoas dispersas.
Se atenha à pauta, ajude as pessoas a serem objetivas e também se aterem aos assuntos tratados.
Tente manter as pessoas focadas em propor soluções em vez de apenas apontar os problemas. Evite
discussões paralelas entre membros sobre assuntos específicos que podem ser tratados em um outro
momento, de outra forma e com menos envolvidos.
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Criatividade
e inovação
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a. Mapa da Empatia
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c. Golden Circle
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Muita gente pensa que criatividade é um dom
divino. Quem trabalha em indústrias criativas
(como publicidade) sabe que isso não é verdade.
A criatividade é como um músculo, pode (e
deve) ser treinada. Há inúmeras definições
de criatividade. Segundo Rudolf Steiner,
criatividade é uma maneira de responder à vida.
É um processo de vida inteira, não apenas uma
habilidade que invocamos quando temos que
produzir algo. Louis Flieger definiu criatividade
como a capacidade de “manipular símbolos
ou objetos externos para produzir um evento
incomum para nós ou para nosso meio”.

Essa definição nos mostra duas coisas
importantes: primeiro, que é uma manipulação
de referências externas (símbolos ou objetos)
e, segundo, a produção de um evento
incomum – isto é, a ligação de duas ideias,
aparentemente sem link uma com a outra, mas
quando colocadas em conjunto produzem algo
extraordinário. Ou seja, quanto mais referências
a pessoa possuir, mais fácil será para ela fazer
uma conexão entre duas ideias aparentemente
sem link uma com a outra, produzindo algo fora
do comum.

Saúde Empresarial 2020

34

Como
construir boas
referências
Ler livros e notícias, viajar, assistir filmes e séries, ouvir música, escrever, pintar, desenhar, brincar,
observar pessoas criativas, experimentar por si próprio: a lista de fontes de alimentação da
criatividade é infinita. Com a internet, o acesso a todas essas fontes de ideias e referências variadas
ficou facilitado, mas ao mesmo tempo, confuso - já que hoje temos dificuldades com o excesso, e não
com a falta de informações.
Vale lembrar que a característica principal de alguém criativo é a diversidade de suas referências, que
inclui se livrar de preconceitos para experimentar algo que você normalmente não experimentaria.
Um criativo não julga: observa. E guarda o que acha interessante nas suas referências. Isso inclui, por
exemplo, escutar música clássica e também funk carioca.
Sugerimos aqui algumas plataformas, pessoas, marcas que podem te ajudar a ampliar o que chamamos
de repertório: a coleção de referências que um criativo possui. Isso se chama curadoria de conteúdo
pessoal, e você pode organizar isso de várias maneiras. Escolha a que melhor funciona para você.

Siga os perfis oficiais de cada
Mídia Social

Leia (fora de uma tela, preferencialmente)

Guarde referências visuais

Assista

Pinterest
Google Drive
Favoritos (navegador e Instagram)

Youtube: Nerdologia, TV Cultura, TED Talks,
10 documentários sobre literatura brasileira

Roube como um artista
Design Thinking
Publicidade que entretém

Netflix: Follow This, Abstract, Explained,
O Cérebro Criativo

Clique nos ícone ou textos e navegue nas referências.
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Design
Thinking
O Pensamento de Design é a forma de pensar dos designers aplicada ao mundo dos negócios. O livro
indicado acima (Design Thinking - Tim Brown) conta em detalhes como este processo funciona. Um
designer começa a criar pensando em solucionar um problema (ou necessidade, ou desejo) usando
duas características: forma e função. Parece simples, mas os três aspectos (problema, forma e função)
são fundamentais também no mundo dos negócios: a necessidade do seu potencial consumidor
(como esse produto/serviço vai impactar na vida dele? O que ele resolve?), a forma (como a solução é
construída) e a função (a que se destina).
Colocando em um exemplo: digamos que a mochila de alguém rasgou uma das alças. Quais as
soluções possíveis para esse problema? Ou um passo antes: qual o problema que uma mochila
resolve? A mochila é uma forma de carregar seus pertences com conforto e segurança (função). Quais
as opções possíveis de solução para esse problema: consertar a mochila (gambiarra ou contratar um
sapateiro), comprar outra mochila (nova ou usada), encontrar outra forma de carregar seus pertences
com conforto e segurança (outros tipos de bolsas). Perceba que ao observar o problema do ponto de
vista de quem o têm é fundamental para enxergar o processo de compra desta pessoa.
O Design Thinking te ajuda a enxergar a necessidade real do seu potencial cliente, e assim, criar
soluções melhores para ele. Há inúmeros mapas visuais que compõe o processo de Pensamento de
Design. Listamos alguns que podem te ajudar a caminhar nessa nova forma de pensar. A melhor forma
de usar o Design Thinking é em equipe: mais de uma cabeça pensante cria soluções mais variadas.
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Mapa da Empatia

Comece por este mapa para compreender o problema/necessidade/desejo que seu cliente (ou
potencial cliente) tem - não se esqueça de considerar o contexto do isolamento social. Como isso
impacta na vida dele? Sugerimos começar esse mapa pela parte das dores (o problema, necessidade,
desejo puro, sem nenhuma solução atrelada a ele) e necessidades ou ganhos (o que a pessoa espera de
solução dele). A partir disso, calce os sapatos do cliente e imagine o processo de compra pelo ponto de
vista dele: quando procura soluções para isso o que ele pensa? E o que fala e faz? E o que escuta das
outras pessoas? E o que vê de soluções para esse problema no mercado?

o que
PENSA E SENTE?
o que
VÊ?

o que
OUVE?
o que
FALA E FAZ?

quais são as DORES?

quais são as NECESSIDADES?

Imagem: Mapa da Empatia - O Analista de Modelos de Negócios
Clique e visite
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Mapa de Persona

Imagem: Canvas de Buyer Persona, Bubble Digital
Clique e visite
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Golden Circle

Por que seu negócio existe? A resposta não é “para ganhar dinheiro”. Isso é comum a qualquer
negócio, afinal, o que define um negócio é a obtenção de lucro. Existe algo mais que fez com que você
escolhesse fazer o que faz, oferecer a solução que oferece. Essa razão é o tão falado propósito: o que
faz você sair da cama todos os dias.
Simon Sinek criou um mapa que te ajuda a organizar esse pensamento: o que (what) é o que você
vende, de forma bem objetiva; o como (how) é o seu diferencial - o que faz com que o seu produto/
serviço seja diferente da concorrência; e o porquê (why) - por que oferecer essa solução, dessa maneira,
é importante para você.

Imagem: Golden Circle - Simon Sinek
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Business Model
Canvas (BMC)

Um dos mais conhecidos mapas de Design Thinking é o Business Model Canvas (Mapa de Modelo de
Negócios, em tradução livre). Ele serve tanto para criar um novo negócio quanto para analisar e fazer
correções em um negócio já existente. O BMC é composto das nove partes essenciais de um negócio,
em que você consegue resumir em uma página um plano de negócio. A proposta do BMC surgiu no
livro Business Model Generation - Inovação em modelo de negócios, que explica em detalhes como
aplicar o mapa.

Imagem: Business Model Canvas - O Analista de Modelos de Negócios
Clique e visite
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Seguimos juntos cuidando de você.

