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             Apresentamos esta cartilha com a intenção de
dialogar com os protagonistas do desenvolvimento
turístico local - empreendedores que dependem da
atividade e que estão sendo diretamente afetados pela
crise desencadeada pela pandemia.
      O título "Desenvolvimento agora"  é uma
alusão ao futuro que inicia no presente, pois o ano
de 2020 ficará para sempre marcado como o ano
da mudança. Mudança esta muito rápida, pois
tudo o que antes levava tempo para ser
executado, de uma hora para outra precisou ser
colocado em prática mesmo sem testes e sem a
certeza da eficácia; simplesmente pela
necessidade surgida repentinamente. 
adshahEsperamos que esta singela cartilha colabore
com ideias, e que marque o início de uma nova jornada
de cooperação entre todos os envolvidos na atividade
turística barbosense. 

APRESENTAÇÃO
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         A presente cartilha compõe-se de textos
breves, extraídos de fontes diversas, e que têm a
intenção de nortear as buscas pelos possíveis
caminhos a trilhar. Serão abordados assuntos que
envolvem a atividade turística, suas perspectivas
para a retomada e para o futuro, e também os
cuidados necessários para evitar a disseminação de
doenças, visto ter sido esta a causa da paralisação
de todas as atividades.
       Os assuntos aqui trazidos são amplos, e
poderão ser aprofundados posteriormente em
novas ações. Também é importante a constante
busca por atualizações, especialmente no que se
refere aos protocolos de saúde.
           Esperamos colaborar com ideias e reflexões
neste período que para todos está sendo desafiador, e
desejamos que, em breve, o turismo da cidade e do
interior esteja em plena atividade, com muita
segurança. 

INTRODUÇÃO

sonhador, empreendedor 

e vencedor...
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A PANDEMIA VAI PASSAR,
A CRISE TAMBÉM

Seja consciente:máscaras só sãoeficientes quandocombinadas comlavagem de mãos porágua e sabão ouálcool em gel.

           O início de 2020 será lembrado como um tempo
difícil, em que fomos obrigados a ficar em casa por
conta de uma pandemia. Mas, será lembrado, porque
em breve as atividades tendem a retornar ao normal,
ou melhor, a uma nova normalidade.
        Isto porque, possivelmente, teremos que adotar
hábitos de higienização constante e de restrições nos
contatos físicos. Talvez levaremos um frasco de álcool
em gel junto conosco, ou usaremos máscaras ao
entrar em ambientes fechados. Ainda não sabemos
ao certo como será nossa rotina diária, mas sabemos
que ela voltará a existir.
          Alguns estudiosos apontam para uma tendência
de que tudo seja muito melhor. O filósofo e historiador
Leandro Karnal, por exemplo, em uma entrevista para
uma emissora de TV, citou que 

na tradição histórica, depois de um período
de recolhimento e morte, há uma grande
explosão de vida. É o caso do Renascimento
após a Peste Negra. Depois da Revolução
Francesa, a moda em Paris se tornou muito
extravagante e internacionalmente famosa.
Haverá uma tendência a uma explosão de
sociabilidade em um primeiro momento.

<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/
04/19/mundo-pos-pandemia-vivera-periodo-
de-grande-alegria-e-felicidade-diz-karnal>.

    Assim, podemos esperar por dias bem
melhores em nossas vidas, e também na
economia. Sabemos que o fechamento de
empresas por determinados períodos e a queda
nas vendas do comércio e nas prestações de
serviços irão impactar a economia por um
tempo, mas a retomada das atividades deve
acontecer gradualmente, amenizando a
situação e, inclusive, mostrando novas
oportunidades a todos.
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adysaNeste quesito, a inovação dos serviços é
importante, pois o mundo e as pessoas mudaram, e
assim surgirão novas oportunidades para muitas
empresas e empreendedores que oferecerem novas e
criativas possibilidades.
adysaEm Carlos Barbosa, a retomada dos eventos
deverá ser marcada pela realização do Natal no
Caminho das Estrelas. Com o tema “O (RE)Nascimento”,
o mesmo fará uma alusão ao nascimento de Cristo e ao
nosso renascimento pós pandemia. O Natal no
Caminho das Estrelas é um dos principais eventos de
nosso município, e é um dos mais comunitários no
sentido de ser feito com o apoio da comunidade para a
própria comunidade. Ou seja, os barbosenses têm um
carinho especial pelo Natal e sentem-se parte dele. 
adysaPara o setor ligado ao turismo, o Natal no
Caminho das Estrelas também tem o potencial de
atrair visitantes de outros municípios, fomentando
assim a economia local, seja diretamente, através da
venda de artigos aos turistas ou outros serviços por eles
consumidos, ou indiretamente, através da cadeia
produtiva que fornece os insumos para que isto ocorra.
adysaO Natal no Caminho das Estrelas proporciona
ainda a divulgação de Carlos Barbosa como um destino
a ser visitado, fortalecendo assim as possibilidades de
um visitante buscar nosso município em outras ocasiões
e conhecer outros atrativos.
adysaAssim, é importante o apoio e união de esforços
de toda a comunidade local, em especial dos
empreendimentos ligados ao turismo, comércio e
serviços, para que Carlos Barbosa seja reconhecido
como um lugar bonito e acolhedor, onde os visitantes se
sintam bem ao ver o empenho da comunidade em
cuidar bem de sua cidade.
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TENDÊNCIAS PARA O FUTURO

espaçoO turismo tem uma grande capacidade em
recuperar-se e impulsionar a recuperação de outros setores.
Segundo a Organização Mundial do Turismo (Apoyo al
empleo y a la economía a través de los viajes y el turismo,
pág. 9), isto já aconteceu após outras crises. A paralisação
que forçou as pessoas a ficarem em casa não tirou a
vontade de viajar das mesmas, e por isso logo que a
situação sanitária normalizar, haverá um grande número de
pessoas com muita vontade de conhecer novos lugares e
recuperar o tempo passado em casa. A partir do momento
em que as pessoas voltarem a viajar, volta a circular a
economia de toda a cadeia envolvida no turismo: atrativos,
hotéis, transportes, estabelecimentos gastronômicos,
comércio, e todos os fornecedores de insumos para estas
empresas.
espaçoOs especialistas e estudiosos da área têm sustentado
a ideia de que a tendência é que as viagens sejam
retomadas para lugares mais próximos, buscando
atividades ao ar livre. Neste sentido, atividades
desenvolvidas na área rural têm uma expectativa de um
futuro promissor.
espaçoO período da pandemia gerou insegurança aos
viajantes, e insegurança é sinônimo de maior exigência. Ou
seja, nossos estabelecimentos precisam seguir todas as
normas de segurança e higienização necessárias, mas
também precisam lembrar de oferecer uma experiência de
qualidade em todos os sentidos, fazendo com que o turista
viva momentos de descontração durante sua viagem. O
turismo de natureza ou em ambientes externos deverá ser
muito buscado pelas pessoas. Também as atividades que
envolvam a prática de esportes estarão em alta, por serem
saudáveis.
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espaçoConforme opinião da consultora turística Vaniza
Schuler (live realizada em 15/05/2020), na fase imediata
quanto mais rígidos forem os protocolos, mais segurança os
turistas sentirão. As medidas de segurança adotadas devem
ser amplamente divulgadas para o visitante desde já, para
que ele se sinta seguro em escolher o destino. Devemos dar
atenção especial aos turistas iniciais, que começarão a
circular, sedentos por novas experiências, que obedeçam às
novas regras de conduta. Outro ponto a observar é que a
sociedade está descapitalizada, porém muito disposta a sair.
É prudente diminuir o custo dos atrativos, justamente em
função dessa descapitalização.
espaçoPara a divulgação dos atrativos, é hora de reinventar
estratégias, utilizando menos materiais impressos e mais
mídias digitais, por serem mais rápidas e também mais
responsáveis com o meio ambiente, visto que a
preocupação com a natureza também será uma tendência.
espaçoDe acordo com a consultora Marta Poggi, durante
evento ST Summit on-line, no dia 07/05, o turista pós-
pandemia será mais exigente, valorizando ações de
sustentabilidade e o consumo consciente, e também evitará
aglomerações.

IMPORTANTE: TENHA SEMPRE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA OFERECER 
AOS TURISTAS, CASO ELES NÃO ESTEJAM USANDO.
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espaçoA prestação de todo e qualquer serviço requer
comprometimento sempre por parte dos prestadores.
Entretanto, neste período, há uma série de protocolos a
serem observados.
espaçoVeja, no quadro abaixo, as tabelas orientativas aos
setores ligados ao turismo, elaboradas pelo Governo do
Estado do Rio Grande do Sul:

CUIDADOS NECESSÁRIOS

Consulte as tabelas nosite:
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/,pois as mesmassofrem adequaçõespermanentes.
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ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

Consulte as tabelas nosite:
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/,pois as mesmassofrem adequaçõespermanentes.
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COMÉRCIO

Consulte as tabelas nosite:
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/,pois as mesmassofrem adequaçõespermanentes.
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SERVIÇOS

Consulte as tabelas nosite:
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/,pois as mesmassofrem adequaçõespermanentes.
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SERVIÇOS

Consulte as tabelas nosite:
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/,pois as mesmassofrem adequaçõespermanentes.
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SERVIÇOS

Consulte as tabelas nosite:
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/,pois as mesmassofrem adequaçõespermanentes.
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TRANSPORTES

Consulte as tabelas nosite:
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/,pois as mesmassofrem adequaçõespermanentes.
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TRANSPORTES

Consulte as tabelas nosite:
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/,pois as mesmassofrem adequaçõespermanentes.
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Critérios de funcionamento: teto de operação, modo de
operação e horário de funcionamento.
Protocolos de prevenção obrigatórios (todas as
bandeiras): máscara, distanciamento entre pessoas, teto
de ocupação, higienização, EPIs obrigatórios, proteção
de grupos de risco no trabalho, afastamento de casos
positivos ou suspeitos, cuidados no atendimento ao
público, atendimento diferenciado para grupo de riscos e
restrição específica à atividade.
Protocolos de prevenção recomendados: informativo
visível, monitoramento de temperatura e testagem dos
colaboradores.

espaçoHá, ainda, regras gerais que devem ser observadas
em todos os estabelecimentos. Citamos, abaixo, de modo
geral, mas você pode acessar o conteúdo completo no site
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/:

espaçoLembramos, ainda, que os visitantes estarão
extremamente atentos às condições sanitárias dos
estabelecimentos. Portanto, os mesmos deverão sentir-se
seguros durante sua visita. É importante também
comunicar todos os protocolos e responsabilidades para os
clientes estarem cientes. 
espaçoAlém disso, salientamos o fato de que você,
empreendedor, precisa zelar pela sua saúde e pela saúde de
seus familiares e colaboradores. Então, dedique-se ao
máximo à execução de  medidas que possam colaborar
para a prevenção da disseminação de doenças.
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MEDIDAS DE INCENTIVO
AO SETOR 

#COVID-19

espaçoA paralisação que houve na economia em geral afetou
diretamente o setor do turismo. Foi um dos primeiros segmentos a
sentir as consequências do isolamento social. As primeiras restrições
ao fluxo de visitantes foram impostas por governos por força da
situação, mas outros fatores contribuíram, como o fator econômico –
por medo da crise, os gastos não necessários acabam sendo
contidos, fazendo com que as pessoas adiem os planos de viajar.

espaçoPara colaborar com as empresas da área do turismo, os
governos e órgãos ligados à área têm implementado medidas de
incentivo. Seguem, abaixo, as principais:

Campanha:
Não cancele, remarque – ação
implementada pelo Ministério do
Turismo para orientar turistas a
adiarem viagens ao invés de cancelar.

Medida provisória 936 - manutenção de
empregos para evitar demissões, o
Governo Federal destinou R$ 51 bilhões
para beneficiar empresas através da
flexibilização de salários e/ou jornadas
de trabalho, com o pagamento de
parcelas complementares de seguro
desemprego.

Medida provisória 948 - cancelamento
de serviços turísticos e culturais – prevê
que os prestadores de serviços turísticos
ou culturais não precisam reembolsar
valores imediatamente no caso de
cancelamentos de eventos ou viagens. A
empresa terá um prazo de até 12 meses
após decretado o fim da pandemia para
reembolsar o consumidor.

Medida provisória 963 – crédito
extraordinário para empresas do setor
do turismo – através de créditos via
Fungetur, as empresas e guias de
turismo com Cadastur poderão
habilitar-se junto à instituições
bancárias para receberem
financiamento.

Implantação do selo “Turismo Responsável –
Limpo e Seguro” - poderão obter a
certificação os estabelecimentos e / ou
profissionais que estejam com o cadastro
regular junto ao Cadastur. Para solicitar o selo,
os interessados devem acessar o site
http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/, ler
atentamente as orientações previstas no
protocolo destinado ao segmento específico e
aderir às mesmas através de autodeclaração.
Em seguida, é possível realizar o download do
selo para impressão. O selo é gratuito e
deverá ser fixado em local de fácil acesso ao
cliente. Nele,
haverá um QR Code que possibilita ao turista
consultar as medidas adotadas pelo
empreendimento e realizar denúncias em
caso de descumprimento de alguma medida.
Mais informações
poderão ser obtidas no site
http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/per
guntas-e-respostas.php.

O u t r a s  m e d i d a s  d e  i n c e n t i v o
p r o m o v i d a s  p e l o  G o v e r n o  F e d e r a l
p o d e r ã o  s e r  c o n f e r i d a s  n o  M a n u a l
s o b r e  C o r o n a v í r u s  d o  M i n i s t é r i o
d o  T u r i s m o ,  d i s p o n í v e l  e m :
< h t t p : / / w w w . t u r i s m o . g o v . b r / c o r o n
a v i r u s . h t m l > .
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PORQUE É IMPORTANTE?

espaçoApós o início do período de reclusão, em março, a internet passou
a ser a principal ferramenta de informação para os consumidores. Se
antes já era importante, agora é fundamental ter sua empresa na web, e
principalmente, utilizar os canais de comunicação por ela proporcionados
e que costumam ter custo muito baixo ou até mesmo nulo.

APROVEITANDO O TEMPO
PARA DIVULGAR

1º Alcance amplo e rápido.

2º Estabelece o diálogo para negociação,
através dos canais de atendimento.

3º Possibilidade de selecionar o público nos anúncios.

4º Feedback  para avaliar quem viu, como pesquisou,
 etc.

ompra online compra online compra online compra online compra online compra online compra online compra online

Curiosidade: 
o site http://answerthepublic.com
permite analisar quais os termos de
pesquisa das pessoas na internet,
no mundo todo. 
Esta análise é importante quando
se pretende comprar palavras de
pesquisa para um anúncio.
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Facebook – aplicativo de maior alcance entre o público, é fácil
de ser usado e possibilita disseminar um conteúdo
rapidamente.

Instagram – permite explorar, especialmente, imagens. Para a
atividade turística, uma imagem tem grande poder de
chamar atenção do cliente.

WhatsApp – para ter um canal de diálogo rápido com o
consumidor, respondendo a questões pontuais.

Google Meu Negócio – permite responder avaliações dos
clientes e possibilita posicionar a empresa melhor nas
pesquisas por termos.

TripAdvisor – avaliações de estabelecimentos turísticos.

Site próprio – há formas de criar um site ou blog de maneira
fácil.

E-mail marketing – gera certeza de que um cliente específico
vai receber e cria leads (contatos).

Mídia orgânica – é gerada espontaneamente, através das
publicações.

Mídia paga – anúncios que requerem investimento. Ainda
assim, costuma ser um investimento baixo, que pode ser por
anúncios, por palavras, por cliques, etc.

    Importante saber:

Curiosidade: mídias sociais despertam o interesse do cliente com qualquer
assunto, principalmente se tiver emoção na publicação.

EXEMPLOS DE CANAIS GRATUITOS 
E DE FÁCIL ACESSO:
EXEMPLOS DE CANAIS GRATUITOS 
E DE FÁCIL ACESSO:

Dica: motive seu cliente a compartilhar fotos feitas no local. 
Monte cenários para fotos, identifique locais que tenham vistas bonitas e escreva
“registre aqui sua foto, compartilhe com a #….”

LEMBRE-SE DE SEMPRE RESPONDER AOS CLIENTES,
PARA MOSTRAR SUA CONSIDERAÇÃO POR ELES.
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espaço Se unirmos a criatividade com a determinação, teremos a
identificação de um empreendedor que não desiste fácil. Afinal,
devemos explorar as habilidades dos pequenos negócios e usá-las
a nosso favor. E, como você deve começar? 
espaçoFaça perguntas a si mesmo, chegando as reflexões sobre
possíveis
soluções. Use a sua criatividade, entenda o seu público e o seu
mercado. O problema todo mundo já sabe que existe!

espaçoAlgumas perguntas que precisam ser consideradas nessa
reflexão são:

espaçoJá os pequenos, que geralmente dependem da receita
mensal para cobrir os custos da manutenção do negócio,
precisam se READAPTAR, ter RESILIÊNCIA, projetar o RETORNO
pós-crise de cabeça fria para, então, se REMODELAR, estes são os
4 R's da "Gestão de Crise". 

espaçoPrecisamos pensar fora da caixa, nos reinventar e ser
criativos e buscar alternativas para a operação virtualmente os
serviços e suas adaptabilidades no atual cenário.

Onde e como o que está acontecendo vai me
afetar?
O que posso fazer para superar essa fase?
Há alguma adaptação possível?
O que meus concorrentes têm feito?
O mercado tem investido no serviço/produto
que eu ofereço?
O que já existe hoje que pode ser útil para
manter o meu negócio produtivo?
Qual tem sido o comportamento dos meus
clientes nesse cenário?
O que tem na internet sobre isso?

espaçoEm tempos de crise, o difícil parece ser impossível. Por isso,
apesar das incertezas econômicas e sociais geradas por
momentos de crise, a saúde do pequeno negócio deve ser
priorizada. Grandes empresas também serão afetadas,
inevitavelmente, mas por sua própria grandeza, terão mais
chances de sobrevivência.

ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 

“A NECESSIDADE É A MÃE 

DA CRIATIVIDADE”

ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 
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espaço  É nesse momento que você deverá também quebrar
alguns paradigmas: delivery não serve apenas para o setor
alimentício. Basta pensar sobre a evolução do comércio on-line:
quantas coisas você compra pela internet? 
espaço Pois é, seu cliente provavelmente já adotou este costume
também, então pare e pense: tudo pode ser entregue em casa,
basta apenas considerar o meio onde você apresentará o
catálogo de produtos, receberá o pagamento e quem realizará a
entrega.

espaço  Nesse sentido, as redes sociais digitais têm muito a
contribuir. Afinal, é muito raro você encontrar alguém que não
tenha uma conta em pelo menos uma delas. Sendo assim, seu
cliente pode utilizar esses canais para conhecer mais opções de
produtos e realizar seus pedidos. Além de manter a produtividade
da empresa, você conseguirá validar um novo modelo de negócio
que poderá ser desenvolvido como fonte de incremento de
receita pós-crise.

O Whatsapp Business, por exemplo, você consegue configurar o
horário de atendimento e até mesmo respostas automáticas para      
paoquando não estiver em funcionamento. Sendo assim, as redes
paosociais digitais exercerão a função de atrair novos clientes,
paocomunicar e se relacionar com os atuais e potenciais clientes.

ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 
ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 

espaço Se você acha que aplicar novas práticas repentinamente é
inviável no seu negócio, PARE! Você deve começar a mudança de
raciocínio agora mesmo. Durante uma crise não há tempo a
perder, e readaptar o seu negócio considerando os cenários é
indispensável.

"A capacidade de ajustar o seu negócio".

espaçoUma coisa é certa: todo mundo quer ver seu negócio
prosperar, mesmo em tempos de crise. E, para isso, entender os
cenários é muito importante. Você deve compreender a situação
vivida no momento da instabilidade e buscar o entendimento
sobre o que deve ser feito.

1º READAPTAÇÃO 

MODELO DE DISTRIBUIÇÃO
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espaçoReceber o dinheiro em espécie pode não ser o mais
adequado e você, pode fugir da tal situação “estou sem dinheiro,
semana que vem eu pago”.
espaçoO ideal é poder contar também com sistemas de
pagamentos que permita a cobrança virtual, através da
“maquininha”, enviando um boleto ou depósito em conta.
Facilitando e assegurando a segurança do cliente e da sua
empresa. Independente da opção escolhida, assim que a sua
operação estiver criada, não se esqueça do mais importante:
comunicar seus clientes sobre o novo processo de pagamento.

ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 
ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 

MODELO DE PAGAMENTO

espaço Não é simples migrar para o negócio on-line e você deve
se atentar a pontos para garantir a eficiência no atendimento e o
bom relacionamento no on-line com o offline. Ambos são
essenciais para que você tenha em momentos de crise maior
retenção de clientes.

Adapta-se aos serviços de atendimento e suporte.
Em momentos de crise a sociedade aponta necessidades
diferentes, pois é notório que as rotinas mudam e, por isso, os
negócios também devem ser readaptados. 
Estender os horários de atendimento on-line e offline sendo mais
flexíveis, é muito importante, conforme a situação estabelecida.
Esteja disponível para esclarecer as dúvidas.

Utilizar a tecnologia também pode ajudar, e muito.
Isto abrange a integração dos diversos canais de atendimento e
relacionamento de sua empresa, tendo como objetivo
centralizar o histórico dos clientes, ou seja, durante um
atendimento, seja em
loja física ou on-line, o atendente terá conhecimento o suficiente
para melhor atender o usuário. Isso oferece um atendimento
mais personalidado, aumentando a satisfação do cliente e,
consequentemente, a possibilidade de reter e fidelizar este
cliente. Além de garantir que o “boca a boca” do cliente para
futuros clientes será muito efetivo.

MODELO DE NEGÓCIOS ON-LINE

É importante ressaltar que a crise não é estática. Cada dia traz novas 
ações,  aprendizados e, consequentemente, medidas. 
Por isso, o primeiro “R” corresponde a “readaptar” e, não apenas “adaptar”.  
A ação deve ser constante!
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O tom utilizado na comunicação.
O tipo de informação que faz parte da curadoria do conteúdo.
Se os anúncios devem ser descontinuados ou repaginados.
Se o posicionamento adotado favorece a reputação.
Se existe coerência entre o propósito e as ações da empresa. 
Se há relevância para o momento no que está sendo comunicado.
Se a comunicação sobre o novo cenário é homogênea entre todos os
canais e pessoas envolvidas.

espaçoEsta deve ser a missão da sua empresa, mas, para isso,
você precisará conhecer seus clientes a fundo, individualmente.
espaçoPor exemplo: se você salva o número do WhatsApp de
todos os seus clientes, consegue comunicar todas as mudanças
de processo e ações tomadas no momento da crise falando
diretamente com eles, ou com os dados do histórico de contatos e
de compra, poderá ajudar na resolução de um problema mais
rapidamente, não forçando o cliente a repetir toda a história
novamente, assim você ganha pontos mostrando que sabe quem
ele é e que se importa com o que está acontecendo. 
espaçoSem contar, quando houver uma oportunidade, poderá
também recomendar produtos e enviar ofertas mais adequadas
aos desejos e necessidades dele.

ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 
ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 

espaçoO segundo “R”, diz à respeito da necessidade de repensar
a comunicação realizada até então pelo negócio, adaptando-a
ao contexto de crise. 
espaçoA ideia é que você considere a adequação do seu
conteúdo e, claro, de sua abordagem. Dos pontos a serem
refletidos durante uma crise, devemos considerar:

"A capacidade de adaptar as tratativas 
ao cenário"

2º RESILIÊNCIA

“Estar mais perto do que nunca, mesmo estando longe”

espaçoPois é.. será mesmo que você precisa
entender e qualificar mais as vendas diretas?
A resposta é sim. 
espaçoNesses momentos de crise, estar perto
pressupõe a ausência da necessidade da
venda, e tentar forçá-la poderá prejudicar. 
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espaçoMuitas empresas em que tenham funcionários que
trabalham exclusivamente dentro de escritórios, estão podendo
trabalhar em home-office, porém sabemos que é de extrema
importância ter uma condição boa na qualidade de
equipamentos e serviços de Internet para que o trabalho seja
efetivo tanto quanto no local físico da empresa. E, porque não a
empresa X de informática ou de serviços de internet da nossa
cidade, contatar estes indivíduos e oferecer um pacote mais
acessível em tempos de crise como essa?
espaçoOu, pegando o mesmo exemplo, a empresa necessita que
seus funcionários operem suas atividades de forma mais isolada
porém em grupos menores e no mesmo local mas, não tem
espaço suficiente e não tem condições financeiras para locar um
outro espaço, o que fazer? Um empreendimento X de hotelaria
poderia adequar um espaço de seus cômodos para oferecer
serviço de internet, reuniões e outras atividades por um custo
mais baixo do que a locação de uma sala convencional.
espaçoAdeque o tom da comunicação da sua empresa. A marca
precisa promover o diálogo empático e demonstrar que escuta as
dúvidas e as preocupações de seus públicos. 
espaçoAs redes sociais digitais seguem como um dos principais
canais do relacionamento com o cliente, principalmente por
causa da grande possibilidade de alcance e do aumento do uso
dos celulares.
espaçoA dica é adotar a regra de Pareto para determinar o
conteúdo das publicações, o famoso 80/20. Isso significa que 80%
das postagens deve ser sobre assuntos relacionados ao seu
negócio, que você se posiciona como especialista. Também estão
nessa parte da estratégia de conteúdo os posts relacionados ao
propósito da marca, missão, valores, crenças, iniciativas, etc.

ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 
ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 

espaçoAgora o momento é de você ajudar o seu cliente para
tentar retê-lo. Ou, no mínimo, conquistar ainda mais sua
confiança, e estar em sua lembrança, para quando houver uma
necessidade demandada por ele.
espaçoEntender suas dores, dificuldades e desafios deve ser seu
objetivo. Descubra como a sua marca pode auxiliar diante do
contexto.

Exemplos:
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espaçoO conteúdo gerado pelo usuário da marca, é qualquer tipo
de mídia produzida espontaneamente pelo consumidor sobre a
sua marca, produtos ou serviços. Sejam eles através de
comentários, avaliações, fotos ou vídeos nos mais diversos canais,
Quem está habituado a comprar pela internet sempre busca
referências antes da decisão. Por isso, cada impacto sobre a
experiência vivenciada por outro cliente é fundamental.
espaçoSeus funcionários também são parte da comunicação do
negócio. Mantenha-os alinhados com a marca!
espaçoAssim como na comunicação com o público externo, a
empresa não deve negligenciar a tratativa com seus funcionários.
Eles também precisam lidar com o medo e a instabilidade numa
crise, sem afetar o seu cliente final. Transparência e honestidade
ajudará a mantê-los mais produtivos, o que refletirá também na
satisfação dos seus consumidores.

espaçoTudo tem começo, meio e fim.

espaçoPor isso, além de pensar no curto prazo, é importante
planejar o que você fará e como agirá quando tudo isso estiver
chegando ao fim. Sem isso, você provavelmente entrará numa
briga por preço, pois precisará reduzi-lo para manter a
competitividade. Isso irá demonstrar que você tem pouco a
oferecer e, consequentemente, todo o seu esforço para superar a
situação terá sido em vão.

Incentive e explore o conteúdo gerado pelo usuário

Aposte no poder das parcerias mais do que nunca

espaçoParceria é a relação de apoio e benefício mútuo, onde
todos os envolvidos se comprometem com metas e atividades
específicas. Pense em possíveis parcerias de conteúdos, recursos,
ofertas e até mesmo de cadeia logística. 
espaçoUnir esforços e recursos quando se é pequeno pode ser a
principal chave de sobrevivência.

"Esteja preparado para quando o pior
passar."3º RETORNO

ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 
ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 

O que você fará?
Qual tipo de produto ou serviço continuará fornecendo?
Qual a experiência sua marca irá entregar?

Planeje seu retorno considerando:
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Qual será a oferta, será mesmo só por preço?
Como será a comunicação?
Qual abordagem e tom serão utilizados na comunicação on-
line e offline?

espaçoPassar por uma crise com impactos econômicos, soa
inadmissível, toda a vivência gera aprendizados, e não colocá-los
em prática na rotina, tanto profissional, quanto pessoal, leva à
repetição do erro. E, ao que tudo indica, é essa a realidade de
muitos pequenos negócios. 
espaçoAplicar o conhecimento adquirido nos cursos e
informações disponíveis no período lhe ajudará a ter mais
resultados e ainda se manter firme para acontecimentos futuros.
Um exemplo disso é o digital!

espaçoHá quanto tempo se fala na readequação do mercado de
trabalho para o ambiente virtual? Pois é… Foi preciso que uma
crise econômica, amplificada por uma medida protetiva social (o
isolamento da COVID-19), forçasse muitos negócios a passar pela
transformação digital. Ainda assim, de forma parcial - ou do jeito
que desse!

espaçoO 4º “R” propõe que você utilize os aprendizados como
esse, para imaginar o seu negócio em um novo modelo,
comparado ao que era praticado. 
espaçoAproxima-se de um ecossistema diferente do olhar para o
funil de vendas, que aborda apenas o quanto você está vendendo
e convertendo, para considerar também a manutenção desses
clientes recomprando. Para isso, você deve conhecer bem seus
clientes.
espaçoO que você sabe sobre os seus clientes? Você deve
acompanhar e analisar a performance dos seus clientes. Como
fazer seu cliente comprar de você a longo prazo e não uma única
vez? Quanto o seu cliente paga para a sua empresa durante o
tempo que permanece como cliente (ciclo de vida)? Qual é o perfil
de cliente mais saudável que você possui?

espaçoTodo esse acompanhamento fará com que você descubra
para quem deve dedicar seus esforços de venda. O motivo segue
uma lógica: quanto mais pessoas felizes com seu negócio, mais
estarão indicando e divulgando seus produtos e serviços.

"O retorno é também uma
oportunidade de melhoria!"4º REMODELANDO

Potencialize sua atuação digital!

ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 
ESTAMOS EM CRISE, E AGORA?
SAIBA COMO GERENCIAR 
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Ministério do Turismo – reúne informações diversas aplicáveis
ao setor de turismo, incluindo as medidas do Governo Federal
para incentivo às empresas. Em constante atualização. 

Ministério do Turismo – reúne notícias de todas as ações
implementadas pelo Ministério do Turismo ligadas ao assunto
da pandemia. Na mesma página, está disponível um manual
que esclarece dúvidas dos segmentos turísticos e dos viajantes
sobre as medidas adotadas para conter a pandemia.

espaçoBuscar conhecimento é muito importante. Atualmente há
muito conteúdo disponível de maneira fácil, bastando apenas
acessar a internet para ter acesso ao mesmo. Selecionamos aqui
alguns conteúdos interessantes para leitura e/ou estudos.

espaçoCartilha:

Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/%C3%Baltimas-
not%C3%Adcias/13422-cartilha-do-minist%C3%A9rio-do-turismo-
lista-a%C3%A7%C3%B5es-de-apoio-contra-
coronav%C3%Adrus.html>.

espaçoInformações:

Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/coronavirus.html>.

INDICAÇÕES DE CONTEÚDOINDICAÇÕES DE CONTEÚDO

Gestor de Turismo: http://gestor.turismo.gov.br/
Atendimento ao Turista: http://bba.turismo.gov.br/
Assuntos complementares – acesse a plataforma do Governo
Federal: https://www.gov.br/pt-br/todosportodos/cursos-de-
capacitacao-a-distancia

espaçoCursos on-line gratuitos
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espaçoEsperamos ter contribuído para uma breve reflexão e para a
retomada das atividades com muita confiança. Conhecemos o
comprometimento de nossa comunidade e, em especial, de nossos
empreendedores, e por isso estamos confiantes em oferecer aos
turistas uma experiência segura e prazerosa. Afinal, Carlos Barbosa
tem muito a mostrar para os visitantes e certamente estaremos
esperando pelos mesmos com o melhor de nosso município.

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS
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