para
enfrentar
a Crise e
garantir
seus
negócios.

10 dicas do Sebrae-SP para sua empresa enfrentar a crise!

01

Mantenha a calma

06

Ofereça outras opções

02

Mantenha o foco

07

Motive sua equipe

03

Organize a casa

08

Otimize seus processos

04

Reduza despesas

09

Invista na comunicação

05

Evite tomar decisões precipitadas e
emocionais, especialmente relacionadas
a tomada de crédito!

Fortaleça sua posição de mercado, junto
aos grupos de clientes que já atende,
antes de pensar em diversificação.

Organize sua empresa, começando
pelo estoque e controles financeiros.
Identifique desperdícios.

Analise sua estrutura e corte despesas
que não prejudiquem a entrega de valor
aos seus clientes.

Aproxime-se do cliente

Estreite o relacionamento com seu
cliente. Entenda seus medos e desejos.
Evite diminuir serviços e qualidade.

Neste cenário, o consumidor fica mais
sensível a promoções. Ofereça opções
mais baratas ou marcas mais populares.

Cuide da motivação de sua equipe.
Defina metas desafiadoras, mas crie
condições e premie o sucesso!

Para melhorar a produtividade, melhore
seus processos, reduza tempos,
simplifique e desburocratize.

Ninguém vende sem se comunicar com o
mercado. Seja eficiente e criativo. Use canais
de comunicação mais simples e diretos.

10

Encontre oportunidades

Na crise é que estão as grandes
oportunidades. Ocupe espaços deixados por
concorrentes. Amplie sua área de atuação.

Estar preparado para a crise é essencial.
Participe dos Seminários Saiba como enfrentar a Crise e garantir seus Negócios do Sebrae-SP, que
apresentam soluções sobre marketing, gestão de pessoas e finanças para que as micro e pequenas
empresas possam enfrentar e superar os momentos de turbulência. Saiba quais são as principais perguntas
sobre os temas e as alternativas disponíveis para ajudar empresários a alavancar suas empresas em
tempos de crise. É hora de reagir!

Marketing em
tempos de crise

Seminário Marketing em Tempos de Crise
Atenção às oportunidades! Aposte no futuro.
Carga-horária: 4 horas.
Quem pode e deve participar: empresários e gestores de micro e pequenas
empresas, além de microempreendedores individuais (MEIs).

Finanças em
tempos de crise

Seminário Finanças em Tempos de Crise
Fique de olho no caixa e nada de excessos.
Carga-horária: 4 horas.
Quem pode e deve participar: empresários e gestores de micro e pequenas
empresas, além de microempreendedores individuais (MEIs).

Gestão de Pessoas
em tempos de crise

Seminário Gestão de Pessoas em Tempos de Crise
Esteja em sintonia com a sua equipe.
Carga-horária: 4 horas.
Quem pode e deve participar: empresários e gestores de micro e pequenas
empresas, além de microempreendedores individuais (MEIs).

Eventos gratuitos. Para saber mais, ligue 0800 570 0800, procure um dos locais de
atendimento do Sebrae-SP ou acesse www.sebraesp.com.br.
Informações e orientações sobre gestão sem sair da
sua empresa, nos temas de administração, finanças,
marketing, comércio exterior e jurídico.
Ligue 0800 570 0800 ou
Acesse htt://sebr.ae/sp/SAC e agende.

http://sebr.ae/sp/enfrenteacrise

Fale com o Sebrae-SP!
Essa é uma publicação do Sebrae-SP para ajudar você a melhorar cada vez mais o seu
negócio. Nossa missão é estar sempre ao lado do empreendedor. Por isso, além dessas
informações, também estamos à sua disposição nos nossos pontos de atendimento, no
0800, no site e nas redes sociais. Procure-nos sempre que precisar de alguma orientação,
ajuda ou apoio. O Sebrae-SP é o seu parceiro.
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