
5 estratégias 
de sobrevivência para pequenos 

negócios durante a COVID-19



Nesse momento, você pode estar buscando um e-book 
milagroso com a solução de todos os problemas para o 
seu negócio frutos da pandemia da Covid-19. 
Não queremos te oferecer isso, muito pelo contrário. 
Queremos, junto com você, pensar estratégias realistas 
que possam facilitar a sua sobrevivência em meio a toda 
essa crise.

Sim, tá todo mundo meio perdido. Mas, com planeja-
mento, estudo de caso e elaboração de um projeto de 
gestão de crise, é possível passar por esse momento 
com o mínimo de danos possíveis.
Quer saber como? Me acompanhe durante as próximas 
páginas. 

Preparamos um guia com 5 passos fundamentais para a 
gestão eficaz dessa crise.



1
Invista 

em uma comunicação
 transparente



De acordo com o estudo, 87% dos entrevistados 
concordam que as empresas devem compartilhar os 
seus esforços para enfrentar a situação no dia a dia 
e sobre como podem ser úteis; 80% concordam que 
as empresas devem evitar explorar a situação do 
coronavírus para promover suas marcas e 78% 
acreditam que deve-se reforçar os valores da marca.

Durante a pandemia de coronavírus, os consumi-
dores esperam uma comunicação ainda mais 
transparente com as empresas. Foi isso que uma 
pesquisa realizada pela consultoria Kantar, líder 
mundial em levantamento de dados, revelou. 



Procure esclarecer os seus clientes sobre quais 
atitudes estão sendo tomadas dentro da sua 
empresa, dando ênfase no seu compromisso 
com os seus colaboradores. Compartilhar as di-
ficuldades não é sinal de fraqueza, é uma 
forma de humanizar a sua empresa.

Mantenha a calma! O que vemos através 
desses dados é que o seu consumidor não 
espera nenhuma ação mirabolante para driblar 
o coronavírus. Apenas 3% dos entrevistados 
esperam que as empresas sejam otimistas e 
pensem fora do convencional, a imensa maioria 
não espera nada que ultrapassem os limites da 
realidade. 



2
se espelhe 

em ações de 
grande empresas

Sim, tá todo mundo meio perdido. Mas, com planeja-
mento, estudo de caso e elaboração de um projeto de 
gestão de crise, é possível passar por esse momento 
com o mínimo de danos possíveis.
Quer saber como? Me acompanhe durante as próximas 
páginas. 

Preparamos um guia com 5 passos fundamentais para a 
gestão eficaz dessa crise.



2
se espelhe 

em ações de 
grande empresas

Uma dica importante para qualquer pequeno negócio parte 
do princípio de que existe alguém que está acima de você, que 
possui mais experiência e aparato para lidar com uma crise 
como essa. 

Se espelhar em ações de grandes empresas minimiza a 
chance de erros. Se inspire em campanhas que foram bem 
vistas pelo público em geral e tente replicá-la à sua realidade. 
Nesse momento, o seu foco deve ser na retenção do cliente e 
não na prospecção de novos. 



A regra agora é não deixar seus clientes perderem a sintonia com o 
seu negócio. No cenário das grandes empresa, as ações voltadas para 
a conscientização da população, com explícito senso de responsabili-
dade são as que mais têm sido elogiadas.

 
Alie isso aos dados trazidos no tópico acima e monte a sua estratégia 

de comunicação pautada nos valores que a sua empresa transmite.

Em um artigo lançando anteriormente por nós (https://hotmo-
bile.com.br/digitais/17-04-20.html), você pode conferir alguns exem-
plos bons e ruins de atitudes tomadas por grandes empresas. 

De acordo com o estudo, 87% dos entrevistados 
concordam que as empresas devem compartilhar os 
seus esforços para enfrentar a situação no dia a dia 
e sobre como podem ser úteis; 80% concordam que 
as empresas devem evitar explorar a situação do 
coronavírus para promover suas marcas e 78% 
acreditam que deve-se reforçar os valores da marca.



3
chegou a vez do

E-COMMERCE

Procure esclarecer os seus clientes sobre quais 
atitudes estão sendo tomadas dentro da sua 
empresa, dando ênfase no seu compromisso 
com os seus colaboradores. Compartilhar as di-
ficuldades não é sinal de fraqueza, é uma 
forma de humanizar a sua empresa.
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se espelhe 

em ações de 
grande empresas

3
chegou a vez do

E-COMMERCE

Desde o início das medidas de isolamento social, 
o mundo se voltou para o digital. Não resta dúvi-
das quanto a eficiência do comércio online, 
chegou a hora de apostar suas fichas nele para 
não sair perdendo. Crie campanhas de marketing 
que reafirmem a necessidade do isolamento 
social e a compra online como opção mais segura 
para o consumidor. 

Um levantamento realizado ainda no início da pan-
demia no Brasil, pela Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (Abcomm), revelou um au-
mento de até 40% nas vendas gerais em formato 
de e-commerce. No setor de higiene pessoal e ali-
mentos, esse aumento chega a 180%.



2
se espelhe 

em ações de 
grande empresas

Uma dica importante para qualquer pequeno negócio parte 
do princípio de que existe alguém que está acima de você, que 
possui mais experiência e aparato para lidar com uma crise 
como essa. 

Se espelhar em ações de grandes empresas minimiza a 
chance de erros. Se inspire em campanhas que foram bem 
vistas pelo público em geral e tente replicá-la à sua realidade. 
Nesse momento, o seu foco deve ser na retenção do cliente e 
não na prospecção de novos. 

Sabemos que não é possível para todo negócio se 
estabelecer no e-commerce, por isso, pensamos 
algumas soluções para você também. Que tal 
focar no “compre agora, leve depois”? Não sabe 
como funciona? É simples, para que essa seja 
uma alternativa para o seu cliente é importante 
estabelecer alguma vantagem para ele, como um 
desconto ou um brinde. Essa é uma ótima forma de movimentar o caixa 

agora, além de garantir que o seu cliente contin-
uará fazendo uso dos seus serviços após o 
período de isolamento social. 

As promoções continuam sendo atrativas duran-
te esse período. Uma boa opção é reduzir ou isen-
tar a taxa de frete ao seu consumidor. O alto valor 
cobrado em taxas de entrega são um dos princi-
pais motivos que geram a desistência do cliente 
ao finalizar a compra.



4
OFERTAS
por mensagens 

de texto

A regra agora é não deixar seus clientes perderem a sintonia com o 
seu negócio. No cenário das grandes empresa, as ações voltadas para 
a conscientização da população, com explícito senso de responsabili-
dade são as que mais têm sido elogiadas.

 
Alie isso aos dados trazidos no tópico acima e monte a sua estratégia 

de comunicação pautada nos valores que a sua empresa transmite.

Em um artigo lançando anteriormente por nós (https://hotmo-
bile.com.br/digitais/17-04-20.html), você pode conferir alguns exem-
plos bons e ruins de atitudes tomadas por grandes empresas. 



Você já parou pra contar quantas vezes por dia surge um pop-up na sua tela 
com uma oferta imperdível? Principalmente com os aplicativos de delivery 
oferecendo cupons e mais cupons. E quantas vezes você opta por aproveitar 
uma dessas ofertas pensando “é só hoje, não dá pra deixar passar.”
Isso é mais comum do que você imagina. Essas mensagens funcionam como 
um gatilho e o consumidor que às vezes nem estava inclinado a realizar uma 

compra naquele momento, é impulsionado a realizar essa ação. 



E com clientes que já estavam inclinados, esse gatilho é maior ainda!
Essas mensagens não funcionam apenas com aplicativos de delivery, inde-
pendente do ramo em que a sua empresa esteja presente é possível sim, criar 
o ímpeto nas pessoas de consumir imediatamente o seu produto. 

Com a sua base de dados, é possível mandar mensagens de texto via SMS, 
email e até mesmo WhatsApp. Foque em mensagens atrativas e bem-hu-
moradas, uma estratégia que tem feito sucesso é o uso de memes para 
chamar atenção para as promoções anunciadas.

Desde o início das medidas de isolamento social, 
o mundo se voltou para o digital. Não resta dúvi-
das quanto a eficiência do comércio online, 
chegou a hora de apostar suas fichas nele para 
não sair perdendo. Crie campanhas de marketing 
que reafirmem a necessidade do isolamento 
social e a compra online como opção mais segura 
para o consumidor. 

Um levantamento realizado ainda no início da pan-
demia no Brasil, pela Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (Abcomm), revelou um au-
mento de até 40% nas vendas gerais em formato 
de e-commerce. No setor de higiene pessoal e ali-
mentos, esse aumento chega a 180%.
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conteúdo de valor

Essa última dica é uma síntese de todas acima. Seja em suas redes 
sociais, seu site ou qualquer outro meio de comunicação com o seu 
cliente, nunca deixe surgir essa pergunta na mente dele: “Por que 
eu estou aqui?”

Mesmo que o seu estabelecimento não esteja funcionando, é preci-
so que a sua empresa ofereça um conteúdo de valor. A partir de 
posts interativos, promoções, desafios, novidades em suas oper-
ações... são tantas coisas que podem e devem ser passadas como 
conteúdo de relevância para o seu consumidor. 

Apesar do funcionamento conturbado das coisas, não deixe que 
esse momento passe sem se direcionar ao seu consumidor. Virar as 
costas para as suas redes e “esperar passar” é a pior forma que a 
sua empresa pode optar por agir em uma crise. 



Você já parou pra contar quantas vezes por dia surge um pop-up na sua tela 
com uma oferta imperdível? Principalmente com os aplicativos de delivery 
oferecendo cupons e mais cupons. E quantas vezes você opta por aproveitar 
uma dessas ofertas pensando “é só hoje, não dá pra deixar passar.”
Isso é mais comum do que você imagina. Essas mensagens funcionam como 
um gatilho e o consumidor que às vezes nem estava inclinado a realizar uma 

compra naquele momento, é impulsionado a realizar essa ação. 

Se você se interessou pelas nossas dicas e quer aplicá-las na sua 
empresa, comece já! O quanto antes você dar início às suas es-
tratégias, mais cedo o seu negócio sentirá o retorno dessas medi-
das. Em nosso blog, preparamos diversos artigos que podem te 
ajudar nessa nova empreitada. 

Acesse o nosso blog, através do site: www.hotmobile.com.br


