SAIBA O QUE VOCÊ DEVE FAZER
NO SEU NEGÓCIO AGORA!
É impossível prevermos quanto tempo continuaremos fechados. Mas precisamos agir
AGORA para manter nossos negócios funcionando. Por isso, fizemos um Checklist do
Varejo com as ações mais importantes para a manutenção do comércio, com dicas para
as áreas de compra, vendas e gestão de pessoas. Confira:

PRESERVAÇÃO DO CAIXA
PRIORIDADE MÁXIMA: Não faça nenhum pagamento sem negociação prévia e
avalie todos que podem ser postergados. Peça sempre carência, redução de valor
ou ambos. Corte custos;
Veja quais são os financiamentos disponíveis para uma situação de emergência,
mesmo que não seja essencial para você agora. Mantenha documentação
atualizada para facilitar seu acesso ao crédito;
Solicite novo prazo de carência para o PRONAMPE junto a instituição financeira
com a qual você firmou o contrato de crédito. O Programa estendeu para 11 meses
o prazo para pagamento das parcelas;
Cheque os prazos de validade de seus produtos, principalmente perecíveis, em
estoque e utilize a regra do FIFO – ‘Primeiro que entra, primeiro que sai’, para não
ter prazos expirados.

FORNECEDORES
Reduza suas compras ao mínimo, adquira apenas o essencial;
Cancele, devolva ou troque pedidos não essenciais já feitos aos fornecedores;

GESTÃO DA EQUIPE
PRIORIDADE MÁXIMA: Crie um processo de comunicação constante com seus
funcionários, visando mantê-los motivados e engajados no trabalho, apesar de
todas as dificuldades. A equipe precisa ser a maior aliada da empresa;
Fique atento à renovação dos Programa do Governo Federal para manutenção de
empregos e renda; Esteja atento às medidas trabalhistas e tributárias excepcionais
disponibilizadas pelo governo e por acordos sindicais;
Esteja atento às medidas trabalhistas e tributárias excepcionais disponibilizadas
pelo governo e por acordos sindicais;
Busque alternativas como férias e banco de horas para gestão de folha de
pagamento. Apesar do gasto, acaba saindo mais em conta que manter o
funcionário parado. Este será apenas um adiantamento de custo.

VENDAS
Aproxime ainda mais a comunicação com clientes por meios digitais. Intensifique o
contato com seu público por Redes Sociais, WhatsApp, e-mail;
Leve sua loja e seus produtos até o seu cliente, enquanto ele não puder ir até você.
Use todas as ferramentas digitais possíveis. Esta é a única forma de vender com a
loja fechada;
Crie um processo para manter seus vendedores ativos, mesmo em casa, realizando
vendas pelo WhatsApp, telefone, site e Redes Sociais. A loja está fechada, mas sua
equipe operando com excelência, propiciando ao cliente uma venda assistida;
Mostre que seu negócio adere a todos os protocolos de saúde para garantir uma
entrega segura. Isso fará você ganhar a confiança do cliente e fidelizá-lo;
Busque parcerias com seus colegas lojistas para acelerar vendas em conjunto.
Compartilhe mailing de clientes, realize vendas casadas e se una também a
segmentos diferentes. O importante é ampliar a venda.

