
A prioridade no momento é derrotarmos 
a pandemia do coronavírus.

Mas também precisamos nos preparar pra 
crise econômica causada pela pandemia.

A Agenda BOA vai aperfeiçoar e atualizar 
este Manual, com a ajuda de especialistas 
e de vocês, empreendedores. 

ESTAMOS JUNTOS!
#appAgendaBOA

MANUAL PRA ENFRENTAR 

A CRISE ECONÔMICA

DO CORONAVÍRUS

Dicas pra autônomos, MEI 
e pequenos negócios

https://www.agendaboa.com/


▪ Baixe o app Coronavírus SUS

No app, você encontra informações 

sobre o coronavírus, mapa de unidades 

de saúde e até combate a fake news

que circulam sobre o assunto.

▪ Medidas para não espalhar o coronavírus

• Não aperte a mão de ninguém

• Lave as mãos e/ou passe álcool-gel

• Mantenha distância de 2m de outras pessoas

• Fique em casa o máximo que puder

• Limpe, sempre que possível, seu celular e materiais de 

trabalho com álcool 70% ou água e sabão

• Evite aglomerações e, sempre que puder,  transportes 

públicos lotados

CONTER A PANDEMIA

É URGENTE1

Quanto antes a pandemia acabar, mais cedo 

a economia começará a voltar ao normal.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382


ECONOMIZAR

CADA CENTAVO2

▪ Reduza gastos pessoais

Isso é o mais importante! Anote cada despesa e veja onde

pode cortar. Tem que economizar o máximo possível!

▪ Reduza despesas do negócio

Mas cuidado pra não comprometer o bom funcionamento

do seu negócio. Em crises, é preciso se adaptar.

▪ Tente renegociar dívidas e contratos

Se tiver dívidas, tente reduzir juros e/ou prorrogar prazos.

Tente também renegociar contratos de aluguel e a

dinâmica com fornecedores (preços e prazos).

▪ Cuidado pra não se endividar!

Evite ao máximo pegar empréstimo. Se for fazer isso,

atenção com as condições (juros e prazo). Quanto menores

os juros e maior o prazo, melhor. Compare diversas ofertas.



BUSCAR MAIS

EFICIÊNCIA3

▪ Focar no que traz mais dinheiro

Considere deixar de oferecer certos serviços/produtos.

Considere até mesmo trabalhar em outra atividade por um

tempo. Às vezes, é preciso se reinventar!

▪ Fidelizar os melhores clientes

É mais difícil conseguir novos clientes do que manter os

que você já tem. E a melhor forma de conseguir novos

clientes é através de indicação. Então capriche sempre!

Durante a crise, mantenha contato com seus clientes

atuais. Será mais fácil convencê-los, e eles podem te indicar

pra outros clientes.

▪ Pense bem antes de investir em
equipamentos/ferramentas

O momento exige cautela. Talvez seja melhor deixar pra

comprar equipamentos e ferramentas quando a economia

estiver se recuperando, pra então você trabalhar de forma

ainda mais eficiente e retomar o crescimento. Cuidado pra

não se endividar!



USE TECNOLOGIA 

DE QUALIDADE4

Agenda BOA

App de gestão pra autônomos e pequenos

negócios. Pode usar grátis!

WhatsApp Business

Separe seu WhatsApp pessoal do

profissional. Deixe pra atender os clientes

só pelo WhatsApp Business. Assim você

organiza melhor a comunicação com

clientes.

Redes Sociais

Abuse das redes sociais pra se comunicar

com clientes. Você precisa ser lembrado!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agendaboa.app&referrer=utm_source%3Dlanding-page%26utm_medium%3Dwebsite
https://www.whatsapp.com/
https://www.instagram.com/agendaboa/
https://www.facebook.com/agendaboa


OFEREÇA FACILIDADES
PARA OS CLIENTES5

▪ Considere reduzir preços

Os clientes também serão afetados pela crise e tentarão

economizar dinheiro. Considere reduzir preços, mas não se

esqueça de lucrar. Não gaste mais do que recebe!

▪ Ofereça descontos

Descontos podem ser uma ótima técnica de venda,

sobretudo durante a crise.

▪ Ofereça parcelamentos

Quanto mais você conseguir suavizar a cobrança, maior

sua chance de conquistar clientes durante a crise.

▪ Ofereça formas práticas de pagamento

Quanto mais fácil pagar, menos doloroso é o ato de pagar.

Você pode usar a versão Grátis do app Agenda BOA pra

emitir boletos digitais para os seus clientes.



APROVEITE O TEMPO 
EM CASA DE FORMA 
PRODUTIVA

ESTUDE

Há vários cursos de qualidade disponíveis de graça

na internet.

Saber mais

São mais de 12 cursos 

online e com certificado 
(empreendedorismo, 

segurança do trabalho; 
finanças pessoais)

55 cursos online e gratuitos 
pra fazer durante a 

quarentena (como fazer 
investimentos; ética 

empresarial; negociação)

Saber mais

Mais de 450 cursos pra você 
se especializar e ainda 

receber certificado (Excel 
para negócios; conserto de 

celulares; Photoshop) 

Saber mais

Eletricistas usuários da 
Agenda BOA têm acesso exclusivo 

a conteúdos técnicos produzidos 
pela Schneider Electric.

Saber mais

6

https://online.sp.senai.br/institucional/3722/3840/cursos-gratuitos
https://www.ibe.edu.br/coronavirus-55-cursos-online-gratuitos-da-fgv-para-fazer-durante-a-quarentena/
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed
https://goo.gl/6NrYiN


CONECTE-SE 
COM OUTROS 
EMPREENDEDORES

Participe de grupos de WhatsApp e Facebook.

O momento é de união e solidariedade.

Clique aqui e encontre o seu grupo

Inspire-se com histórias 
de outros empreendedores

Nas redes sociais da Agenda BOA, você encontra

histórias inspiradoras de #GenteBOA que decidiu

empreender, passou por dificuldades, mas deu a

volta por cima!

#GenteBOA

https://www.facebook.com/pg/AgendaBoa/groups/
https://www.agendaboa.com/


O app de gestão 
pra autônomos e 
pequenos negócios

▪ Faça orçamentos e OS

▪ Emita boletos

▪ Controle suas finanças

▪ Gerencie compromissos

▪ E muito mais!

+ DE 500MIL 
DOWNLOADS

https://goo.gl/6NrYiN
https://www.agendaboa.com/

