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INVISTA EM

Antes de pensar em estratégias digitais, avalie a 
maturidade atual da sua empresa na internet. Se ela já 
está nas principais redes sociais, mas não tem um site, 
este é um bom momento para dar esse novo passo. 
Além de evitar sair, as pessoas estão mais conectadas 
do que antes. Na prática, o digital é o que sobrou em 
meio a todas as restrições físicas.
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INVISTA EM

PONTOS IMPORTANTES PARA PREPARAR
SUA ATIVIDADE DE MARKETING DURANTE
ESSA CRISE DO CORONAVÍRUS: 

Fique ainda mais visível diante do seu
mercado-alvo por meio do seu website
ou rede social; 

Utilize hashtags do momento, trabalhe
de maneira inteligente na produção de
conteúdo; 

Concentre-se em gerar conteúdos que
garantam ações futuras;

Mantenha contato, mesmo que virtual,
com o seu cliente e público. 
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INVISTA EM

A assinatura da internet do escritório, por exemplo, pode ser 
suspensa, já que não está usufruindo. 

Esse é um excelente momento para revisar tarifas e planos pagos 
para empresas de telefonia, internet e cartão de crédito, por 
exemplo. Você tem grandes chances de encontrar uma solução 
mais econômica ou de conseguir descontos bem atrativos. 

Entre em contato com fornecedores, prestadores de serviços e de 
aluguel para acordar uma possível renegociação de contrato.

Com as ferramentas tecnológicas de hoje e as reuniões on line, é 
possível  também reduzir  drast icamente o número de 
deslocamentos, economizando desde o investimento de tempo dos 
profissionais até gastos com gasolina, passagens aéreas, táxis, 
hotéis, refeições e alguns imprevistos. 

Economizar papel e impressões pode ser mais uma maneira de 
economizar tinta e papel. Muitos até digitalizam os projetos 
recebidos para armazená-los por mais tempo.  

Elimine material descartável. Além do impacto direto no orçamento 
mensal, essas medidas diminuem a quantidade de lixo. 

 

VOCÊ JÁ SE PERGUNTOU O QUE PODE CORTAR
NESTE MOMENTO EM QUE VOCÊ TRABALHA EM
CASA E NÃO ESTÁ INDO AO ESCRITÓRIO? 
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INVISTA EM
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Caso, em último caso, seja necessária alguma mudança nos 
contratos com os colaboradores, o governo lançou MP com 
algumas flexibilizações nas relações trabalhistas neste momento de 
pandemia: 

11

Redução da Jornada de Trabalho:

I. Preservação do valor do salário-hora de trabalho;

II. Prazo máximo de 90 dias, durante o estado de calamidade pública;

III. Pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, 
devendo a proposta ser encaminhada ao empregado com antecedência 
mínima de dois dias corridos;

IV. Garantia provisória no emprego durante o período de redução e após o 
restabelecimento da jornada por período equivalente ao da redução. Exemplo: 
redução de 1 mês, garante uma estabilidade de mais 1 mês, no total de 2 meses.

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/coronavirus/Perguntas_e_respostas_MP936-2020.pdf
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O governo federal anunciou algumas medidas para amenizar a 
crise econômica causada pelo coronavírus, entre elas a 
postergação do vencimento dos tributos federais relativos ao 
Simples Nacional. O acerto referente aos meses de março, abril e 
maio deste ano ficou postergado para outubro, novembro e 
dezembro, respectivamente. De acordo com o Sebrae Nacional, a 
prorrogação vai beneficiar 4,9 milhões de empresas optantes pelo 
Simples Nacional, bem como 9,8 milhões de MEI, num volume total 
de cerca de R$ 23 bilhões. O pagamento do FGTS, vencido em abril, 
maio e junho também será prorrogado, conforme regulamentação 
da MP 927/2020. Ou seja: o FGTS poderá não ser pago no mês de 
vencimento e parcelado em até seis vezes a partir de julho de 2020. 
Confira a tabela com impostos para pessoa física e jurídica. 
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A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciou que os 
cinco maiores bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú 
Unibanco e Santander) irão prorrogar, por 60 dias, os vencimentos 
de dívidas de seus clientes pessoas físicas e micro e pequenas 
empresas. Isso não se estende às dívidas no cartão de crédito e 
cheque especial nem inclui boletos de consumo (água, luz, telefone) 
e tributos.  
A medida vale para os contratos que estejam em vigência, com 
pagamentos em dia. Cada instituição bancária irá definir o prazo e 
as condições dos novos pagamentos.  

Fonte: UOL 

BANCOS
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LINHAS DE CRÉDITO

BANCO DO BRASIL

O BB anunciou que começou a 
liberar as operações de crédito 
para garantir a liquidez financeira 
das micro e pequenas empresas. 
E les poderão prorrogar as 
próximas duas parcelas a vencer, 
que serão  migradas para o final 
do cronograma e pagamento de 
suas dívidas. A incidência de juros 
s e r á  d i l u í d a  a o  l o n g o  d o 
cronograma de pagamentos. 

CEF E SEBRAE

- Para MEI: Até 12.500,00, carência de 
9 meses, pagamento em 24 meses e 
taxa de juros de 1,59% ao mês. 
- Para microempresas: Até 75.000,00, 
carência de 12 meses, pagamento em 
30 meses e taxa de juros de 1,39% ao 
mês. 
- Para empresas de pequeno porte: 
Até 125.000,00, carência de 12 meses, 
pagamento em 36 meses e taxa de 
juros de 1,19% ao mês. 
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LINHAS DE CRÉDITO

AGN

- Para MEIs: Até 12.000,00, 
carência de 90 dias, pagamento 
em 24 meses e taxa de juros 
entre 1,5% e 1,7% ao mês. No caso 
do pagamento em dia das 
p a r c e l a s ,  o s  j u r o s  s ã o 
subsidiados. 

BNDES

- Crédito para pagamento da 
folha de salários de empresas 
com faturamento anual entre 
360 mil e 10 milhões. 
- Carência de 6 meses e prazo de 
pagamento em 30 parcelas. 
- Taxa de juros de 3,75% ao ano. 



AUXÍLIO
EMERGENCIAL- Para MEIs: Até 12.000,00, 

carência de 90 dias, pagamento 
em 24 meses e taxa de juros 
entre 1,5% e 1,7% ao mês. No caso 
do pagamento em dia das 
p a r c e l a s ,  o s  j u r o s  s ã o 
subsidiados. 
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-  Para  t raba lhadores  in forma is ,  ME Is ,  autônomos e 
desempregados. 

- R$ 600,00 por mês, durante 3 meses. 

- Para famílias em que a mulher seja a única responsável pelas 
despesas, o valor sobe para R$ 1.200,00 por mês. 

QUEM TEM DIREITO?



8 FERRAMENTAS 

PARA REUNIÃO
ONLINE GRÁTIS
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Em tempos de Pandemia, reunir o grupo do seu escritório ficou cada 
vez mais difícil. A videoconferência chega como uma alternativa 
simples e econômica, já que existem no mercado uma gama de 
ferramentas onl ine gratuitas. Plataformas como� Zoom 
Meetings,� Skype� e� Microsoft Teams� permitem que, com poucos 
cliques, você possa configurar reuniões remotas, inclusive com 
compartilhamento de tela, bate-papo e edição colaborativa de 
documentos. Fique atento as dicas: 
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Google Hangouts Meet Zoom Meetings 

Skype ezTalks

Já popular no mundo corporativo por permitir teleconferências de 
maneira rápida, o Google Hangouts Meet se torna uma necessidade 
extra no trabalho remoto. Às vezes, para tomar determinadas 
decisões no trabalho, é preciso conversar cara-a-cara com seus 
colegas em vez de apenas mandar emails. 
Uma vantagem é que o serviço é gratuito: com o surto de 
coronavírus, o Google anunciou que todas as ferramentas pagas da 
plataforma estariam de graça até 1º de julho. Em nota, a empresa 
afirmou que “com mais funcionários, educadores e estudantes 
trabalhando remotamente como resposta ao surto de Covid-19, 
queremos fazer nossa parte e ajudá-los a seguirem conectados e 
produtivos.” 

Zoom Meetings�é uma�ferramenta de videoconferência voltada para 
ambientes corporativos�com capacidade para até 500 participantes 
e� webinars� com público de 10 mil pessoas. O funcionamento do 
serviço é simples: o administrador da reunião cria uma sala e envia 
um convite via e-mail ou link para os participantes, que não precisam 
ter conta no site. Basta acessar a URL e informar um nome para 
entrar. 
Através dessa plataforma é possível acessar, salas de bate-papo 
em tempo real, transferência de arquivos, controle de microfones, 
quadro de anotações, compartilhamento de tela e gravação das 
reuniões na�nuvem. É importante ressaltar que, no modo gratuito, as 
reuniões em grupo têm duração máxima de 40 minutos e são 
limitadas a 100 participantes. Não há restrições para encontros 
online entre apenas duas pessoas. 

O� Skype, famoso serviço de chamadas de áudio e vídeo, também 
está disponível na� versão para navegadores. Com uma interface 
semelhante à do programa para PC, o mensageiro online permite 
criar gratuitamente videochamadas com até 50 convidados. Não é 
preciso ser cadastrado no serviço para participar de uma reunião, 
que pode ser acessada por meio de um link. 
Para startups e empresas é indicado o�Skype for Business, versão do 
mensageiro voltada para ambientes corporativos e com funções 
exclusivas. É possível criar reuniões com até 250 usuários, participar 
de chats em tempo real e compartilhar documentos, que podem ser 
editados durante a apresentação graças à integração com a 
suíte�Office 365 Enterprise. Outro destaque da versão corporativa é 
a possibilidade de agendar reuniões direto no calendário do�Outlook. 

Voltada para ambientes corporativos, ezTalks oferece plano gratuito 
que permite reuniões com até 100 pessoas.
A ezTalks (eztalks.com) é uma plataforma projetada para 
videoconferências corporativas e webinars. Na modalidade gratuita, 
é possível reunir até 100 participantes em encontros com duração 
máxima de 45 minutos. Com suporte a chats privados e coletivos, 
compartilhamento de tela, anotações e enquetes em tempo real, o 
serviço requer o download de um software. Embora seja possível 
agendar e gerenciar reuniões no navegador, o programa é 
indispensável para a realização das videoconferências.  
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Microsoft Teams Join.me 

Teleport.video GoToMeeting 

Microsoft Teams permite fazer videoconferências e editar 
documentos do Office colaborativamente em tempo real — Foto: 
Divulgação/Microsoft Teams 
O�Teams�é mais uma alternativa da�Microsoft�para a comunicação 
empresarial.�Antes restrita a assinantes do Office 365, a ferramenta 
de colaboração online oferece um plano gratuito que� permite criar 
videoconferências com até 250 pessoas, além de guardar 10 GB de 
arquivos por equipe e mais 2 GB por usuário. 
Entre os recursos do Teams estão também compartilhamento de 
tela e edição colaborativa de documentos do� Microsoft 
Word,� Excel,� PowerPoint� e� OneNote. É possível ainda� conectar 
aplicativos externos, como�Trello�e�Evernote. 

Join.me é uma plataforma que permite fazer videoconferências 
direto no navegador. Seu funcionamento é simples: após se 
cadastrar, o usuário define um link pessoal que se tornará sua sala de 
reuniões permanente e envia a URL para outros colegas de trabalho. 
Os participantes precisam apenas clicar no endereço, informar um 
nome e aguardar a aprovação do administrador. 
O Join.me conta com um aplicativo para desktop, mas é possível 
fazer as reuniões sem instalá-lo. Os recursos do serviço, que é 
gratuito por apenas 15 dias, incluem compartilhamento de tela, bate-
papo, anotações, bolhas de vídeo para todos os participantes, 
controle de microfone e gravação da reunião na nuvem. Os preços 
dos planos de assinatura vão de R$ 41 a R$ 102. 

O funcionamento do Teleport é semelhante ao de outros serviços do 
segmento. Para participar de uma videoconferência, basta clicar no 
link enviado pelo administrador da reunião. Durante o encontro 
online, é possível compartilhar a tela do computador e conversar com 
outros participantes. 
Vale ressaltar que a modalidade gratuita do Teleport permite 
reuniões entre apenas cinco participantes e com duração máxima 
de 50 minutos. Não há limites para as videoconferências em dupla. 
Quem quiser se livrar dessas limitações e desbloquear recursos 
c omo grava ção  d e  reun i ões  d everá  adqu i r i r  um dos 
planos�premium�do serviço. Os preços vão de US$ 10 a US$ 45.  

A proposta da plataforma GoToMeeting é ajudar a promover 
reuniões com um clique. Após breve cadastro, o usuário já pode criar 
uma reunião única ou uma sala de reunião online, cujo link nunca 
expira, e começar a convidar os participantes. 
Gratuito por 14 dias,  o serviço oferece recursos como 
compartilhamento de tela, bate-papo, gravação de reuniões, linha 
de conferência para participação por telefone e integração com 
o� Google Calendar. Terminado o período de avaliação, é preciso 
assinar um pacote�premium�para continuar usando o GoToMeeting. 
Os preços vão de US$ 12 a US$ 16 ao mês. Grandes empresas 
podem contratar um plano personalizado.  
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