
Já pensou em como estruturar seus negócios e

avaliar todo o espectro nesse contexto de

COVID-19? A gente te ajuda nisso!

MODELO DE
NEGÓCIOS

Produzido por:

SEBRAE RORAIMA

COVID-19



Nós estamos
aqui com você
em todos os
momentos.

Produzido por:

SEBRAE RORAIMA



Custos variáveis

Água, energia, aluguel,
internet; e
Folha de pagamento.

•Insumos e matéria-prima;
Comissões de entrega;
Impostos e taxas; e
Combustível.

Parceiros chave

Custos fixos Fontes de receita

Atividades chave Proposta de valor

Recursos chave

Relações com
clientes

Canais

Segmentos de
mercado

Agentes Financeiros

Concorrentes

Seja atrativo no seu portfólio
de produtos e serviços

Organize seu estoque

Levante seus custos fixos e
variáveis dos próximos meses

Alimente suas redes sociais

Levar conforto,
comodidade e

segurança para os
clientes em meio à
crise do COVID-19

Criatividade e
alegria em realizar
a melhor entrega
possível para o

cliente

Identifique as formas
que ele adquire os
produtos que sua
empresa vende

Tenha visão de águia e
identifique novos

clientes e novos nichos

Adapte-se à
necessidade de seu

cliente

Delivery – a entrega é
realizada diretamente na

casa do cliente

Drive thru – semelhante
ao dellivery, mas neste
caso, o cliente retira o
produto na empresa

Enxugue o máximo possível;
Faça negociação com seus
fornecedores;
Assegure-se da sua margem
para manter as contas; 
Avalie necessidade de capital
de giro; e 
Busque parcerias.

1.
2.

3.

4.

5.

Transferência bancária
e em espécie;

Crédito, débito e crédito
recorrente; e

Programas de fidelidade, acúmulos
de pontos, campanha de compras
coletivas e campanhas de doações

com cesta de benefícios.

DINHEIRO CARTÃO VOUCHER

Celular conectado

Entregadores

Fornecedores

Pessoas

Portfólio de
produtos e serviços

SEBRAE

Rede de Fornecedores

Governos: Federal,
Estadual e Municipal

Proteção para
empresa e clientes



Proposta de
valor
Qual o grande presente que você

pode entregar para o seu cliente hoje,

que possa ajudá-lo a passar por esse

momento difícil?!

Avance para a próxima
página para ver mais.
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A forma como você se relaciona com o seu cliente é e

sempre foi a chave do sucesso de qualquer negócio;

Aposte na comodidade, na acessibilidade. Facilite os seus

produtos e serviços com a melhor entrega possível;

Preocupe-se genuinamente com a sua saúde e com a saúde

de seus clientes. Isso tem que ser perceptível pra eles;

Renove-se! Este é momento de propor um novo modelo de

negócios para o mercado e para seu principal interessado:

O CLIENTE; e

Seja de fato presente, uma solução para o que ele está

buscando neste momento!

1.

2.

3.

4.

5.



Relações com
os clientes
Esta é uma oportunidade do seu cliente

saber que você continua funcionando,

contudo por diferentes canais!

Avance para a próxima
página para ver mais.
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Crie conteúdos relevantes e que possam ser convertidos em compra;

Ensine algo interessante para o seu cliente nesse período de quarentena;

Traga dicas importantes sobre os seu produtos, principalmente forma de

uso e conservação para o momento vivido;

RESPONDA – se o cliente vem até você por meio das redes sociais, ele

precisa de resposta rápida;

Crie rotinas de postagem nas redes sociais e analise os melhores horários

de publicação;

Sempre que possível impulsione suas redes sociais e faça o

acompanhamento da conversão das vendas;

Separe suas páginas pessoais das páginas empresariais; 

Aprenda a usar o seu celular como fonte de criatividade para a produção

de fotos e vídeos que estimule a compra; e

Não esqueça que muitas vezes o cliente também quer ouvir a sua voz e ser

ouvido. Atente-se ao perfil de seus clientes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Canais
O desafio está posto. Nem todas as empresas

estão de portas abertas.

 

Então, o que fazer para atender às normas

estabelecidas nesse momento de crise?

 

SEJA CRIATIVO! Ânimo sempre!

Avance para a próxima
página para ver mais.
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Avalie a possibilidade de inserir o delivery como forma de chegar até o seu

cliente;

Drive thru também pode ser uma opção. O cliente faz o pedido e retira as

compras na loja;

Instagram e o Facebook são excelentes canais de venda e de relacionamento

como seu cliente e servem como uma excelente fonte de pesquisa;

Agendamento também é uma opção de atendimento que evita aglomerações

– trabalhe com entregas agendadas semanalmente ou quinzenalmente para o

seu grupo de clientes;

Tenha o contato dos seus clientes atualizados e uso a lista de distribuição do

WhatsApp para as promoções semanais;

Divida as atividades de vendas com seus colaboradores, estabeleça metas a

serem alcançadas e busque incentivos para que esses façam o seu melhor; e

ESTEJA SEMPRE DISPONÍVEL.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Segmento de
mercado
Você tem uma grande vantagem

competitiva porque você já

conhece o seu cliente.

Avance para a próxima
página para ver mais.
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Analise a forma como seu cliente consome – converse com sua equipe e

colha informações valiosa sobre os hábitos de consumo dos seus clientes;

Identifique onde estão os seus clientes e saiba da dificuldade ou facilidade

de acesso a sua empresa; (nesse momento ele está EM CASA)

Veja possibilidade de identificar novos clientes potenciais do seu negócio;

Faça uma análise sobre sua localização e quem são seus clientes próximos;

Faça uma breve pesquisa de mercado nas redes sociais pra saber um

pouco mais o que os clientes querem da sua empresa; e

A BASE DE CLIENTES é fundamental para se montar esse relacionamento

e identificação de mercado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Atividades
chave
Planejamento é TUDO! Esse é o

momento que você pode aproveitar

para deixar a sua empresa em ordem

e conhecê-la um pouco melhor:

Avance para a próxima
página para ver mais.



Identifique os grandes volumes e veja que tipos de promoções poderão

ser aplicadas;

Produtos em fim de estação, com peças de números limitados ou

pequenas – organize um brechó ou um leilão virtual; e

Monte pacotes home office de seus produtos – o que pode ser entregue

para o cliente na comodidade de sua casa.

1- Organize seu estoque e organize campanhas de produtos que estão:

Próximos de vencimento, em fim de estação, refugos e estoque ou com

pequenas avarias;

 

Como fazer isso?
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Identifique tudo o que você tem para pagar nos próximos três meses, assim você terá

uma ideia do capital de giro necessário e do ponto de equilíbrio atual do seu negócio; e

Identifique tudo o que tem para receber nos próximos três meses, assim você poderá

saber com o quanto poderá contar mensalmente para manter o seu negócio ou o

quanto falta para fechar as suas contas;

Veja a possibilidade de antecipação de créditos com as operadoras de cartão,

analisando quem poderá te dar maior benefício ou menos juros nesta operação;

Analise o prazo de pagamento de seus fornecedores e do recebimento de seus clientes

para identificar quanto você precisa ter de capital de giro mantendo o mínimo de sua

operação; e

Se você tem uma equipe, estabeleça meta de vendas, mesmo que o trabalho seja em

home office.

2- Meta da ferida:
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Crie conteúdos para os seus clientes com informações relevantes sobre seu

produto ou serviço;

Estimule seu cliente a participar de lives com você: receitas, pequenas

reformas, dicas de maquiagem, dicas de cuidados com cabelo e pele, dicas

de moda, entre outros, use sua criatividade;

Lance promoções, sorteios e faça engajamento dos clientes nas redes

sociais;

Lance desafios de “faça você mesmo” com uso dos seus produtos e solicite

postagem dos resultados nas redes sociais com a # da sua empresa; e

Crie rotinas de postagem em suas redes sociais para gerar expectativa

sobre suas atividades diárias.

3- Alimente suas redes sociais – relacionamento, comunicação e conversão de

vendas representa sua SOBREVIVÊNCIA:
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Recursos
chave
As coisas precisam continuar

acontecendo e existindo e pra isso

são necessários recursos essenciais

que suportem a sua operação:

Avance para a próxima
página para ver mais.



Nessas horas o celular é o seu grande aliado, portanto, mantenha-se conectado SEMPRE.

Esteja sempre disponível; e

Com o celular você poderá: manter suas redes sociais atualizadas com suas postagens,

conversar com seus clientes, trabalhar o engajamento, realizar pedidos, agendar

entregas e receber feedback.

Verifique qual a empresa mais vantajosa para realizar as suas entregas: disponibilidade

de horário compatível com o seu funcionamento, menores taxas, maior quantidade de

entregadores e com maior desempenho e avaliação por parte dos clientes; e

Verifique se um de seus próprios funcionários pode desempenhar este papel e reduza o

custo de taxas, contudo, avalie os custos adicionais com combustível e possíveis reparos.

Celular:

 

 

Entregadores:
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Eles podem se tornar também grande parceiros!! Então, procure negociar prazos de

pagamento de acordo com o recebimento dos seus clientes para manter seu caixa sempre

coberto;

Veja a possibilidade de trabalhar com produtos em consignação, ou seja, pagar somente

por aquilo que você vender; e

Veja quais bonificações o seu fornecedor poderá lhe oferecer nesse momento para

contribuir com o engajamento dos seus clientes: voucher, brindes para sorteio e etc.

Monte o portfólio de produtos e serviços da sua empresa, demonstrando claramente os

benefícios de sua oferta para cliente; e

Treine sua equipe (se houver) para que todos conheçam o portfólio de produtos e serviços

da sua empresa para que estes possam fazer uma oferta qualificada.

Fornecedores:

 

 

Portfólio:
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Estabeleça metas possíveis de venda com os seus colaboradores, ouça suas

contribuições, solicite ideias e sugestões para este momento em que estamos

vivendo;

Faça engajamento da equipe, promovendo encontroes virtuais de motivação,

demonstrando credibilidade na capacidade de cada um. ELOGIE a forma de atuação

positiva e os destaques;

Negocie bonificações que possam compensar a perda salarial (se houver), por meio

de pontos a serem resgatados após esse momento de crise;

Estimule o uso da rede de contatos de seus colaboradores para reforço nas vendas,

na divulgação de produtos, serviços e se torne um centro de distribuição; e

Estimule que seus colaboradores sigam as redes sociais da empresa, que comentem,

que compartilhem e que engajem seus amigos em sua rede a também participarem.

Pessoas:
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Estrutura de
custo
Toda a operação tem um custo e

nesse momento, é necessário agir

com prudência e cautela.

Avance para a próxima
página para ver mais.



Quanto você precisa para os seus fornecedores nos

próximos três meses;

Que pedido é possível renegociar, adiar ou cancelar; e

Qual o valor do seu estoque atual.

Quanto você terá de pagar nos próximos três meses;

O que é possível reduzir; e 

O que é possível negociar e reprogramar.

FAÇA AS CONTAS -  Mercadorias e consumos:

 

 

FAÇA AS CONTAS - Energia, água, aluguel e internet:

 S
E

B
R

A
E

 R
O

R
A

IM
A



Avalie a quantidade de pessoas para manter a sua atividade em operação

nesse novo modelo de negócio;

Avalie quem pode tirar férias nesse período que seja menos oneroso para

empresa do que o processo rescisório;

Antecipe feriados nacionais, dando folga para o seu pessoal e evitando

demissões;

Avalie quanto um processo rescisório irá custar para sua empresa, talvez

isso não seja o mais vantajoso; e

Se é possível trabalhar em home office e quanto isso custará para empresa;

Avalie a produtividade do trabalho realizado por pessoa de sua equipe (se

houver).

FAÇA AS CONTAS -  Pessoal:
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Avalie o valor das taxas cobradas e o impacto disso para sua margem; e

Avalie a quantidade de entregadores necessários para agilidade do

trabalho de entrega da sua empresa.

FAÇA AS CONTAS -  Entregas:

 

 

FAÇA AS CONTAS -  Impostos e encargos:

 

Existem impostos que podem ser negociados e algumas medidas do

governo prorrogaram alguns pagamentos para os últimos meses do ano

(veja com o seu contador).
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FAÇA AS CONTAS -  Dívidas:

 

Os bancos anunciaram a possibilidade de prorrogar as dívidas de seus clientes pessoas

físicas e microempresas por 60 dias (veja com sua instituição financeira). 

 

FAÇA AS CONTAS -  Ponto de equilíbrio:

 

Some tudo isso e divida pela quantidade de dias que sua empresa está em operação, desta

forma você irá identificar sua necessidade de caixa diário e do seu capital de giro.

 

FAÇA AS CONTAS -  Empréstimo:

 

Veja a necessidade de capital de giro e identifique formas de como adquirir: com instituições

financeiras, com a família, com amigos, com a venda de um bem móvel ou imóvel.
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Fontes de
receita

É preciso manter a sua empresa

saudável e para isso você precisa

ter faturamento.

Avance para a próxima
página para ver mais.



Modelo tradicional por espécie;

Modelo tradicional por cartão de débito e crédito;

Cartão de crédito recorrente – isso funciona muito bem para serviços educacionais, mas

é importante explorar que outros segmentos poderão fazer uso desse recurso;

Voucher – aposte em fidelização e oferte voucher de promoções avaliando a margem

do seu produto ou serviço;

Voucher – aposte em cartões virtuais de fidelização, na aquisição de produtos ou

serviços você acumula pontos que possam ser trocados por novos produtos ou

serviços;

Voucher  - faça pacotes de produtos ou serviços que possam ser feitas compras

coletivas por parte dos clientes, onde estes conseguem descontos pelo volume de

produtos negociados;

Como receber do seu cliente e como gerar novas fontes de receita:
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Campanhas – faça campanhas específicas de produtos para home office

(kits de produtos com esse apelo de vendas);

Campanhas – cesta de benefícios para o cliente, onde ocorre a oferta de

produtos e assessórios que possam se tornar um brinde para o cliente;

Pacotes ou mensalidades – monte pacotes de produtos ou serviços que

possam ser vendidos por meio de pacotes específicos ou mensalidades; e

Assinatura – você pode fazer a oferta de assinaturas para o seus clientes,

com entrega de produtos ou serviços mensais, ex.: assinatura de lingerie.

Como receber do seu cliente e como gerar novas fontes de receita:

 

S
E

B
R

A
E

 R
O

R
A

IM
A



Parceiros

Um bom parceiro é tão bom

quanto dinheiro no bolso! Vamos

analisar melhor?

Avance para a próxima
página para ver mais.



Agentes Financeiros – veja as ofertas dos bancos para recuperação

do seu crédito, renegociação de empréstimos em andamento com

redução de juros e busca de capital de giro no baixo custo;

Operadoras de Cartão de Crédito – muitas operadoras estão com

uma atuação direta com seus cliente no apoio às vendas,

contribuindo para o seu trabalho de relacionamento com o seu

cliente por meio de suas redes sociais;

Fornecedores – verifique quais de seus fornecedores podem se

tornar parceiros do seu negócio por meio de elasticidade de prazo

de pagamento, por meio de produtos em consignação, brindes para

suas campanhas promocionais e etc;
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Locatário – busque renegociar com o seu locatário (em caso de

imóveis alugados), a possibilidade de redução do aluguel para

esse período de três meses, parcelando o valor restante nos

últimos meses do ano;

SEBRAE – busque apoio do SEBRAE por meio de seus serviços

virtuais: EAD, 0800-570-0800, Fale com o especialista,

WhatsApp  e demais canais;

Concorrentes – conecte-se com empresas do seu segmento e

troque ideias de como cada um está fazendo para superar esse

momento, troque ideias, troque mercadorias e use da criatividade

para essa união se fortalecer.
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Lembre-se sempre, nós estamos

aqui para lutar com você!

MODELO DE
NEGÓCIOS

Produzido por:

SEBRAE RORAIMA

COVID-19

(95) 98404-4688


