Guia
Prático
Programa
Empreender

REINVENTANDO O SEU NEGÓCIO
EM TEMPOS DE CRISE

Sumário
Olá, consultor do Empreender.......................................................................3
O que você encontra aqui..............................................................................4
1. O que devemos fazer para reagir a esta crise? ..........................................5
1.1 O que muda no mundo dos negócios?................................................. 5
1.2 O que muda no comportamento dos consumidores?......................... 6
1.3 O que fazer para não perder as oportunidades que se abrem?.......... 6
1.4 Entenda a diferença entre a preservação do distanciamento
físico e o bloqueio nas relações sociais............................................... 7
1.5 Engaje seus principais clientes............................................................. 8
1.6 Cuidado com a cadeia de suprimentos................................................ 8
1.7 Aproveite-se da força do associativismo............................................. 8
1.8 Fuja da visão de túnel............................................................................ 9
1.9 Cuide da sua saúde - física e mental................................................... 9
2. Medidas e ferramentas...........................................................................10
2.1 Medidas e ferramentas relacionadas à gestão do seu negócio....... 10
2.2 Medidas e ferramentas relacionadas às finanças e ao fluxo
de caixa................................................................................................13
2.3 Medidas e ferramentas relacionadas à gestão de equipes............... 23
2.4 Medidas e ferramentas relacionadas a marketing e vendas............. 28
2.5 Medidas e ferramentas relacionadas a tecnologia, informação
e inovação............................................................................................30
3. O que o futuro nos reserva......................................................................31
4. Protocolos de retomada da atividade empresarial...................................35
5. Referências.............................................................................................36
6. Anexo I – Principais Medidas Provisórias (Governo Federal)...................37
6.1 Medida Provisória 927/2020...............................................................37
6.2 Medida Provisória 936/2020...............................................................37
6.3 Medida Provisória 944/2020...............................................................38
6.4 Medida Provisória 958/2020...............................................................38

Olá, consultor
do Empreender,
Todas as empresas, em maior ou menor grau, estão sendo afetadas pela pandemia da Covid-19 que se estabeleceu no início do ano de 2020. O cenário é de
grande instabilidade e ainda não há previsão de um horizonte claro para a retomada das atividades em sua plena normalidade. Ao contrário, muitos já falam
no estabelecimento de um ‘novo normal’.
Embora não saibamos com certeza o que está por vir, é crucial focar naqueles
aspectos que estão em nossas mãos, orientando as decisões para a sobrevivência e a adaptação dos negócios.
A pandemia trouxe consigo novos desafios, muitos deles completamente inesperados. Vê-los como oportunidades de crescimento e reinvenção, no entanto,
pode ser um ótimo trampolim para sair da crise.
Este guia reúne dados e informações úteis à manutenção, à adaptação e ao
aperfeiçoamento da gestão de micro e pequenas empresas brasileiras integrantes do Programa Empreender, conduzido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil – CACB, em parceria com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae.
O guia foi elaborado com o objetivo de auxiliar as empresas no enfrentamento
dos atuais desafios, orientando-as sobre os novos caminhos a trilhar para minimizar seus efeitos adversos.
Colaboraram para a construção deste material:
- Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil – CACB
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae
- União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços – UNECS

Ao final, temos a certeza
de que juntos somos
mais fortes!!

somostodos
empreendedores

Não desista:
isso tudo vai passar!!

programaempreendercacb
programaempreendercacb

empreendercacb
TvEmpreenderCACB
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O que você
encontra aqui
Este guia foi estruturado como um material de consulta prático e acessível, com informações e sugestões
para lidar com o momento em que vivemos. Também
nos convida a uma reflexão, para irmos além de ações
pontuais e paliativas, oferecendo um olhar mais aprofundado sobre novas possibilidades e oportunidades
que podem ser criadas e/ou aproveitadas justamente
em função da crise.
O conteúdo elaborado foi dividido em 4 blocos principais, com o objetivo de apresentar:
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O que devemos fazer
para reagir à crise?

Dicas simples e práticas
que ajudam o empresários
na reorganização geral da
empresa

Medidas e
ferramentas

Principais medidas e ferramentas disponíveis, organizadas por temas

O que o futuro nos
reserva

Reflexões sobre “o novo normal” que se consolidará

Protocolos de
retomada - Sebrae

Dicas e boas práticas para a
retomada da atividade empresarial

1. O que devemos
fazer para reagir
a esta crise?
Veja alguns dos conteúdos e dicas que separamos para tomada de decisão e posicionamento dos empresários neste momento de consolidação do “novo normal”.

Atualmente, percebe-se que a grande cortina de fumaça que cobria o mundo
dos negócios começou a recuar e já é possível identificar tendências mais claras que devem se consolidar daqui para a frente. A partir deste cenário, separamos medidas básicas e dicas que devem ser adotadas pelas empresas para
enfrentar, com mais calma, este novo momento.

Mais do que nunca, lembre-se que
#somostodosempreendedores
e estaremos juntos pois, assim,
somos mais fortes!
1.1 O que muda no mundo dos negócios?
Em tempo de distanciamento social e relacionamentos mediados pela tecnologia, mais do que nunca é preciso humanizar as ações. Seja empático, procure criar uma interação verdadeira com as pessoas. Perceba que a tecnologia
será, daqui em diante, algo básico no mundo dos negócios. A digitalização das
empresas, forçada por este momento da pandemia, deve se tornar ainda mais
profissional, eficaz e resolutiva. Em um futuro próximo, o aperfeiçoamento das
ferramentas digitais será a nova pauta básica que deve ser enfrentada.

Saia na frente! Comece certo e
não perca o foco!!
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- Realize análises consistentes, de acordo com o seu setor de atuação. O
Sebrae e outras organizações de referência estão oferecendo um volume
muito grande de material qualificado para a sua avaliação.
- Todas as empresas devem revisar seus planejamentos, adequando-se ao
“novo normal”, que entrou em vigor com a chegada da pandemia.
- Empresas que não demonstrarem capacidade de adaptação à nova realidade fatalmente enfrentarão grandes problemas.
Vale a pena conferir o e-book elaborado pelo Sebrae/MG, que traz uma visão
prática sobre estratégias de priorização para ações urgentes e para elaboração
de planejamento de gestão empresarial adequado ao cenário atual de pandemia.
Não perca também a oportunidade de participar do Programa Up Digital do Sebrae
e acelerar as suas vendas pela internet. Inscreva-se em Sebrae Up Digital.

1.2 O que muda no comportamento dos consumidores?
Não restam dúvidas de que boa parte das mudanças de hábitos decorrentes
da pandemia e do isolamento social chegou para ficar, como aponta estudo
da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). De modo a manter-se
ativo e competitivo, será fundamental estar atento às tendências de mercado,
adequando o modelo de negócios corrente e antecipando-se na busca de oportunidades que possam trazer benefícios ao seu negócio.
- Reavalie a sua proposta de valor, de modo a identificar se o produto/serviço oferecido por sua empresa exige alguma mudança ou adaptação nesta
nova realidade;
- Dê maior atenção àquilo que a sua empresa pode oferecer de melhor ao
cliente neste momento.
Para mais informações sobre mercados em alta e tendências pouco óbvias em
destaque, acesse os materiais desenvolvidos pelo Sebrae:
- Mercados em alta em meio à crise do coronavírus - aqui
- Tendências pouco óbvias que ganham força na pandemia - aqui

1.3 O que fazer para não perder as oportunidades que se abrem?
Sabemos que momentos de crise geram caos, dores e algumas perdas, mas
também criam oportunidades e lacunas que não existiam anteriormente. Para
não perder essas oportunidades e lacunas abertas pela crise provocada pela
Covid-19, tente manter-se atualizado quanto aos principais acontecimentos
que impactam o seu negócio, como medidas governamentais e alterações
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setoriais, mas tome cuidado para garantir bom uso do tempo com informações pertinentes e consistentes. O volume de desinformação crescente também figura dentre as principais tendências mundiais que ganham força no
contexto atual.
- Priorize informações disponibilizadas por fontes confiáveis, como os Boletins de Impacto e Tendências Setoriais, elaborados pelo Sebrae (acesse
aqui para mais informações);
- Fique por dentro das boas práticas adotadas por outras empresas, como
as apresentadas nos Boletins de Recuperação Local, elaborados pelo Sebrae e pela Confederação Nacional de Municípios - CNM (acesse aqui para
mais informações).

1.4 Entenda a diferença entre a preservação do distanciamento físico e
o bloqueio nas relações sociais
Solidificar relacionamentos neste momento de adversidade será crucial para o
futuro dos negócios, reforçando a necessidade de familiarização com as ferramentas que possibilitam essa interação social de forma segura por vias digitais. Cuide para que o distanciamento seja meramente físico, fortalecendo a
rede de relacionamentos da empresa com colaboradores, clientes, fornecedores, outras empresas e associações empresariais relevantes.

Lembre-se: um dia isso tudo vai passar!
- Esteja presente e disponível para os clientes e colaboradores.
- A crise gera instabilidade emocional e muitas preocupações ganham ainda
mais importância para as pessoas que as enfrentam. O fortalecimento e a
transparência nas relações são fundamentais.
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1.5 Engaje seus principais clientes
Com o grande incremento da oferta online gerada em meio à crise, buscar estreitar e manter a relação com os seus principais clientes contribuirá para a
manutenção das suas atividades empresariais.
- Em muitos casos, é possível conversar diretamente com seus principais
clientes (por telefone, WhatsApp ou por outros canais).
- Procure estabelecer canais de comunicação seguros e confortáveis para
seus clientes.
- Identifique os elementos mais importantes neste momento da vida dos
seus clientes.
- Demonstre empatia e pergunte o que pode efetivamente fazer por eles.
- Veja como pode atendê-los, gerando satisfação e segurança.
Lembre-se: a satisfação e a segurança, neste momento de grandes preocupações com a integridade física das pessoas, são elementos que oferecem uma
boa vantagem para a fidelização dos clientes.

1.6 Cuidado com a cadeia de suprimentos
- Avalie os impactos de potenciais falhas no fornecimento de matérias-primas sobre a operação da sua empresa e faça um alinhamento com os
fornecedores, pois é possível que estes não possam mais atendê-la como
de costume.
Lembre-se que a mesma vantagem que você tem em relação à fidelização dos
clientes está à disposição do seu concorrente. Uma falha no fornecimento pode
gerar insatisfação, levando o seu cliente a outro fornecedor.

1.7 Aproveite-se da força do associativismo
Avalie a possibilidade de aproximar-se de outras empresas, agregando esforços tanto em termos de trocas de experiências quanto em termos de geração
de parcerias de negócio, ainda que temporárias.
- No Programa Empreender, há anos, usamos o lema “unir para crescer”.
Agora, mais do que nunca, a união e o associativismo se mostram ferramentas fundamentais.
- Procure as entidades empresariais. Elas estão trabalhando seriamente para
ajudar os empreendedores neste momento tão grave da nossa história.
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Busque forças no associativismo e não se esqueça de também deixar as
suas contribuições.

1.8 Fuja da visão de túnel
Embora seja importante adotar medidas pontuais e ágeis em resposta ao contexto de desaceleração econômica que enfrentamos, é igualmente relevante
pensar nas possibilidades e oportunidades futuras, preparando o seu negócio
para os cenários do “novo normal” e da pós-pandemia.
- Mantenha uma mentalidade aberta e uma postura receptiva frente aos
desafios enfrentados, pois assim será possível identificar e aproveitar as
oportunidades de crescimento, incorporando novas maneiras de trabalhar,
novos modelos de negócios e novos mecanismos de prospecção e interação com clientes e fornecedores;
- Dedique-se à inovação, mesmo em um momento de crise. Busque oportunidades de inovação por meio do aprimoramento da presença virtual,
inovando no conteúdo disponibilizado, em novos canais de venda e relacionamento, nas opções de entrega etc.
Para mais informações sobre como inovar no cenário de crise, acesse o conteúdo do Sebrae aqui.

1.9 Cuide da sua saúde - física e mental
O ambiente de negócios é naturalmente marcado por incertezas, o que faz de
empreendedores frequentes praticantes de resiliência. Ainda assim, o acúmulo
de preocupações e responsabilidades relativas à liderança, em meio à crise,
pode desencadear sentimentos de medo e ansiedade em níveis preocupantes.
- É primordial cuidar de sua saúde física e mental, de modo a garantir condução estável e duradoura do negócio.
- Pratique autoconhecimento e tente estabelecer rotinas que se adaptem à
sua realidade, ajudando-o a manter-se ativo e a evitar excessos.
- Deve-se buscar equilíbrio entre atividades pessoais e profissionais, mantendo uma jornada de trabalho bem definida, assim como horários para
alimentação e descanso;
Para mais informações sobre boas práticas de apoio à manutenção da saúde
mental, tanto pessoal quanto de colaboradores, confira o guia do Serviço Social
da Indústria (SESI), aqui, que traz aplicações práticas aos principais contextos
de trabalho praticados durante a pandemia.
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2. Medidas e
ferramentas
Além das dicas listadas anteriormente,
enumeramos algumas medidas e ferramentas
úteis para seu negócio.

2.1 Medidas e ferramentas relacionadas à gestão do seu negócio
- Seja ágil na readequação do modelo operacional de sua empresa, procure
saber o que seu cliente espera e como você pode atendê-lo com segurança e satisfação.
- Estabeleça parâmetros, inclusive de faturamento, para uma operação mínima, e identifique as necessidades para garantir o funcionamento da operação, como recursos humanos, matéria-prima, estrutura, equipamentos e
serviços essenciais.
- Foque nas prioridades que o seu cliente possui no momento e em como o
seu negócio pode suprir essas necessidades.
- É importante considerar a possibilidade de readequação do seu modelo
de negócio.
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- Reavalie o formato de relacionamento com o cliente, identificando adequações necessárias.
- Liste recursos e atividades-chave da empresa e identifique os impactos,
definindo as ações necessárias para garantir o funcionamento do negócio.
- Se ainda não existe, crie um ambiente virtual.
- Otimize seus recursos e use o máximo de ferramentas gratuitas disponíveis.
6 ferramentas para o planejamento
estratégico da sua empresa (Sebrae)
Ferramentas Canvas para modelagem de
negócios (Sebrae)
17 ferramentas grátis para você e sua empresa
enfrentarem a pandemia (Sebrae)
Mantenha-se por dentro das opções de
desburocratização oferecidas pelas medidas
adotadas pelo governo

VEJA OUTRAS MEDIDAS DE GESTÃO:
Prorrogação do prazo de validade das Certidões CND e CPEND
Do que se trata:
- Prorroga por 90 dias a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e
Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND).
Como ter acesso:
- Vigente desde a publicação da Portaria Conjunta nº 555 da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
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Aceitação de documentos digitais e novos procedimentos para atendimento
remoto, pela Receita Federal.
Do que se trata:
- Serão aceitos documentos obtidos por meio de digitalização para requisição de serviços perante o atendimento da Receita Federal.
Como ter acesso:
- Em vigor, com a Instrução Normativa nº1.931/2020, da Receita Federal.

Adiamento do prazo para apresentação da Defis e DASN-Simei, referentes a
2019
Do que se trata:
- Foram prorrogados os prazos de entrega da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei) do ano-calendário 2019.
- A Defis é uma declaração obrigatória que empresas optantes pelo regime Simples Nacional devem entregar anualmente. A DASN-Simei é uma
obrigação do microempreendedor individual (MEI). Nos casos de baixa
de MEI, também é necessário entregar a DASN-Simei.
Como ter acesso:
- Em vigor com a Resolução nº 153/2020 do Comitê Gestor do Simples
Nacional.
- Para mais informações sobre as declarações, consulte a página do Simples nacional, da Receita Federal.
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Certidões eletrônicas de juntas comerciais com agilidade
Do que se trata:
- O empreendedor poderá emitir certidão simplificada eletrônica na Junta
Comercial e agendar videoconferência com a autoridade certificadora.
- Antes, para ter e-CNPJ, o empreendedor precisava ir à autoridade certificadora com a certidão da Junta Comercial em papel. A análise era
manual: processo caro, pouco ágil e sujeitos a erros.
Como ter acesso:
- Procure a junta comercial de seu estado.
- Em vigor com a Instrução Normativa nº 78/2020.

2.2 Medidas e ferramentas relacionadas às finanças e ao fluxo de caixa

Sobre o planejamento financeiro da sua empresa
- Reavalie o impacto da pandemia sobre as finanças e faça um planejamento financeiro focado na liquidez.
- Procure salvar o fluxo de caixa e “achatar a curva das despesas”.
- Avalie custos e despesas operacionais, identificando as possibilidades de
corte, redução e renegociação.
- Avalie a possibilidade de negociar reduções com custos de locação de
imóveis, investimentos em redes sociais, redução do número de contas
bancárias e demais investimentos que podem ser segurados ou cortados.
- Negocie com os seus fornecedores, buscando adequar prazos e encaixar
os pagamentos com os recebíveis da empresa.
- Controle o estoque reavaliando o planejamento para comprar no momento
e quantidades ideais, otimizando os recursos.

Sobre estratégias de incentivo às vendas
- Tome cuidado com descontos generalizados e permanentes. Eles podem
ser uma grande armadilha financeira, visto que o produto/serviço pode
acabar sendo desvalorizado.
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- Opte por oferecer descontos em contratos de longo prazo ou em vendas
de maior volume.
- Descontos temporários também podem ser uma ótima estratégia.
- Pense no modelo de negócio que agrega a entrega de produtos e a prestação de serviços.

Sobre crédito
- Avalie se há necessidade de renegociar ou solicitar crédito para capital de
giro da empresa.
- Calcule o valor necessário levando em consideração o saldo em caixa, as
receitas e as despesas para os próximos meses. Se o cálculo for negativo,
busque antecipar recebíveis, classificar as despesas por ordem de prioridade e verificar o que pode ser prorrogado (saiba mais aqui).
- Busque renegociar prazos de carência e taxas nos bancos, mas cuidando
para não transformar uma crise de liquidez em uma crise de crédito.
- Se precisar de capital de giro, é importante simular alguns cenários para
identificar o melhor caminho.
- Acesse aqui a Planilha de controle de Fluxo de Caixa e simulação de crédito elaborada pelo Sebrae
- Acesse aqui para saber mais sobre a parceria entre a Caixa Econômica
Federal e o Sebrae para o financiamento de capital de giro.
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O Sebrae criou um canal exclusivo para o
acompanhamento dos principais temas relacionados
às finanças da sua empresa, considerando os
impactos da pandemia.
Acompanhe todas as atualizações por aqui.

VEJA OUTRAS MEDIDAS QUE TRAZEM UM FÔLEGO
PARA O SEU FLUXO DE CAIXA:
Adiamento do pagamento do PIS, Pasep, Cofins e contribuição para a previdência por empresas
Do que se trata:
- Estabelece o adiamento do pagamento do PIS/Pasep, Cofins e contribuição para a previdência por empresas (EFD-Contribuições, Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições). O vencimento de abril e maio passa
para agosto e outubro.
- Prorroga o prazo de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) dos meses de abril, maio e junho de 2020.
Como ter acesso:
- Em vigor, conforme Instrução Normativa nº 1.932 da Receita Federal e
Portaria nº 139 e nº 150 do Ministério da Economia.
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Adiamento de pagamento dos impostos federais no Simples Nacional
Do que se trata:
- Empresas do Simples Nacional poderão recolher os impostos federais
correspondentes aos meses de abril, maio e junho nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.
- A medida foi regulamentada por meio da Resolução 152 e da Resolução
154 do Comitê Gestor do Simples Nacional.
Como ter acesso:
- O Simples Nacional será atualizado automaticamente para gerar duas
guias de recolhimento de impostos por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D).
· Uma guia referente aos Impostos Federais, com os vencimentos alterados de abril para outubro, de maio para novembro e de junho para
dezembro;
· Uma guia referente aos impostos municipais e estaduais (ISS e ICMS),
que continuarão com vencimento nos prazos normais.
Adiamento no recolhimento do FGTS pelas empresas
Do que se trata:
- Fica suspenso o recolhimento das parcelas do FGTS pelos empregadores, com vencimento em abril, maio e junho, que passarão para outubro,
novembro e dezembro, respectivamente, sem multa, juros ou qualquer
reajuste, a serem quitadas em até seis parcelas mensais.
Como ter acesso:
- Já em vigência, com a publicação da Medida Provisória 927.
- A prorrogação independe de adesão prévia. É necessário editar até o dia
7 de cada mês a guia gerada pelo sistema do eSocial, de maneira a excluir o FGTS do DAE padrão. Desta forma, a guia será gerada apenas
com a contribuição previdenciária e o imposto de renda.

16

Pausa de até duas prestações nos financiamentos da Caixa Econômica Federal
Do que se trata:
- O cliente poderá ter até 90 dias de pausa nas parcelas de crédito comercial e habitacional (pessoa jurídica), voltando a pagar normalmente após
esse período, sem alterar o saldo devedor.
Como ter acesso:
- Para saber como ter acesso às condições da Caixa, acesse a página
“Caixa com sua empresa”.
Suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e novas condições de parcelamento para Pessoa Física ou Jurídica
Do que se trata:
- O Ministério da Economia adotou um conjunto de medidas (com destaque para a Portaria 103) para suspender processos de cobranças em
renegociações de dívidas com a União que se enquadrem nos termos da
Medida Provisória 899/2019 (MP do Contribuinte Legal).
- Também ficam suspensos atos processuais de protesto e defesa administrativa, para todos os contribuintes, bem como as negociações de
dívidas junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
- O saldo devedor começará a contar os vencimentos a partir de junho, e
poderá ser parcelado por Pessoa Física ou Micro ou Pequena Empresa
em até 100 meses, enquanto Médias e Grandes Empresas terão até 84
meses para pagar.
- As Portarias nº 7.820 e 7.821 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) estabelecem condições para transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União.
Como ter acesso:
- O pedido de renegociação da dívida deverá ser feito na página eletrônica
do Portal do Regularize.
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Dedução pela empresa do repasse das contribuições à Previdência Social referentes aos 15 primeiros dias de afastamento do empregado contaminado
pela Covid-19
Do que se trata:
- A empresa poderá deduzir do repasse das contribuições à Previdência
Social o valor devido ao empregado cuja incapacidade temporária para
o trabalho seja comprovadamente decorrente de sua contaminação pela
Covid-19. Deve ser observado o limite máximo do salário de contribuição
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Como ter acesso:
- Em vigor, com a Lei 13.982/2020 (artigo 5º).

Carência de até 90 dias para novas contratações de crédito comercial com
a Caixa
Do que se trata:
- O cliente da Caixa Econômica Federal (CEF) poderá ter acesso a linhas
de crédito comercial com até 90 dias de carência para começar a pagar.
Como ter acesso:
- Para saber como ter acesso às condições, acesse a página “Caixa com
sua Empresa”.
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Linha emergencial de crédito para folha de pagamentos
Do que se trata:
- Para empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, trata-se de uma linha de crédito emergencial para ajudar a colocar
as folhas de pagamento em dia.
- O financiamento poderá ser pago em 36 meses, com carência de 6 meses e 30 parcelas, taxa de juros de 3,75% a.a. e com o depósito dos recursos diretamente nas contas dos empregados.
- Em contrapartida, a empresa não poderá demitir sem justa causa por 60
dias, a contar da data da contratação da linha de crédito.
- O Programa Emergencial de Suporte ao Emprego foi regulamentado por
meio da Medida Provisória 944 e disponibilizou R$ 40 bilhões (R$ 20
bilhões por mês). Os bancos repassadores deverão arcar com 15% dos
valores destinados.
Como ter acesso:
- O papel do BNDES é repassar os recursos às instituições participantes,
que serão responsáveis pelo crédito aos clientes. Entre em contato com
o banco de sua preferência.
- Para saber como ter acesso às condições da Caixa Econômica Federal,
acesse a página “Caixa com sua empresa”.
- Para saber como ter acesso às condições do Banco do Brasil, acesse a
página “Linha de crédito emergencial Fopag Covid-19”.

Linha de crédito da Caixa e Sebrae para capital de giro com garantias a pequenos negócios
Do que se trata:
- A Caixa Econômica Federal (CEF) disponibilizará até R$ 7,5 bilhões em
crédito para capital de giro a micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEIs). A operação é viabilizada por meio do aporte de R$ 500 milhões do Sebrae. As garantias complementares serão
concedidas pelo Sebrae por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas
Empresas (Fampe).
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- As empresas poderão contar com carência de até doze meses e prazos
flexíveis para pagamento.
- Além de entrar com recursos para alavancar o volume de operações por
meio do Fampe, o Sebrae oferece aos empreendedores o crédito assistido.
Como ter acesso:
- Para saber como ter acesso às condições da Caixa, acesse a página
“Caixa com sua empresa”.
- Consulte também o site do Sebrae.
Dispensa de exigências de empresas para facilitar o acesso a crédito
Do que se trata:
- A partir da edição da Medida Provisória 958/2020, os bancos públicos
estão dispensados de exigir dos clientes a apresentação de certidões
de quitação de tributos federais, certificado de regularidade do FGTS e
comprovante de regularidade eleitoral. Também não será feita consulta
prévia ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin). A isenção não alcança tributos previdenciários, sendo
que a Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional deverão detalhar os procedimentos.
- A medida revoga dois dispositivos de normas anteriores. O primeiro é a
obrigação da apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) pelas
pessoas jurídicas na contratação de operações de crédito junto a instituições financeiras, que envolvam recursos captados por meio de caderneta de poupança. O outro é o artigo do Código Civil que obriga a contratação prévia de seguro para veículos adquiridos por meio de penhor.
- A suspensão das exigências vale até 30/09/2020, mas não se aplica às
operações de crédito que têm como fonte de recursos o FGTS.
- Também fica suspensa, até 30/09/2020, a necessidade de registro em
cartório de cédula rural no caso da existência de novos bens imóveis,
incluindo averbação, bem como fica dispensada a comprovação do recolhimento do Imposto Territorial Rural (ITR), correspondente aos cinco
anos anteriores, para concessão de incentivos fiscais e de crédito rural.
- Fica estabelecido ainda que o registro da Cédula de Crédito à Exportação
se dará mediante acordo entre as partes, e não mais obrigatório.
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Como ter acesso:
- Entre em contato com o banco público de sua preferência.

Linhas de crédito em condições especiais
Do que se trata:
- Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fornecerão ajuda adicional para
que as empresas possam atravessar a parte mais difícil do combate à
pandemia;
- Na Caixa, R$ 5 bilhões para agronegócios, com foco em custeio e comercialização; R$ 3 bilhões para Santas Casas e hospitais conveniados
ao SUS; R$ 40 bilhões para capital de giro (R$ 18 bilhões a R$ 20 bilhões
somente para empresas de Comércio e Serviços) com carência de 60
dias e R$ 30 bilhões para compra de carteira de bancos;
- No Banco do Brasil, no Programa de Geração de Renda para o Setor Urbano (Proger), R$ 5 bilhões de recursos originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), sendo R$ 1,5 bilhão para o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e R$ 3,5 bilhões para
empresas com até R$ 10 milhões de faturamento;
- No BNDES, R$ 40 bilhões em créditos para folha de pagamento, R$ 5
bilhões para Micro e Pequenas Empresas, R$ 11 bilhões para operações
indiretas e R$ 2 bilhões para saúde.
Como ter acesso:
- Para saber como ter acesso às condições da Caixa, acesse a página
“Caixa com sua empresa”.
- Para saber como ter acesso às condições do BNDES, acesse a página do
“BNDES contra o Coronavirus”.
- Para conhecer as medidas adotadas pelo Banco do Brasil acesse a Página do BB.
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Melhores condições de crédito por meio da parceria entre o BNDES e financeiras inovadoras (fintechs)
Do que se trata:
- O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá
disponibilizar acesso a crédito por meio de empresas que trabalham
para inovar e otimizar serviços do sistema financeiro, as fintechs;
- Essas empresas utilizam modelos de negócios inovadores e costumam
ter custos operacionais menores quando comparadas às financeiras
tradicionais, o que significa que podem oferecer melhores condições de
crédito para pequenas empresas.
Como ter acesso:
- Entre em contato com a fintech parceira do BNDES de sua preferência.

Conjunto de medidas do Banco do Brasil para beneficiar o fluxo de caixa
das empresas
Do que se trata:
- Prorrogação do pagamento de parcelas
- Prorrogação Especial Covid-19, que permite o adiamento por 60 dias
(duas parcelas) de operações de crédito pelo gerenciador financeiro.
- Antecipação de recebíveis de cartões de crédito.
- Solução de dívidas.
- Desconto de títulos - adiamento do vencimento dos títulos de 30 dias
para 90 dias, sem cobrança de tarifa e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para títulos descontados ou utilizados como garantias em
operações de capital de giro e/ou financiamento.
Como ter acesso:
- Para conhecer as medidas adotadas pelo Banco do Brasil acesse a página do BB.
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2.3 Medidas e ferramentas relacionadas à gestão de equipes
- Crie maneiras de oferecer orientação e suporte aos colaboradores, no intuito de evitar a contaminação e disseminação do vírus.
- Avalie possibilidades quanto a flexibilização das condições de trabalho.
- Opte pelo trabalho remoto, sempre que possível, e dê suporte aos colaboradores, criando condições para que possam realizar as entregas desejadas.
- Saiba como gerir sua equipe à distância, organizar rotinas, manter o engajamento e a atravessar esse momento de forma saudável e produtiva
clicado aqui.
- Defina quais resultados e entregas são esperados de cada colaborador de
sua empresa quando houver a modalidade de trabalho remoto.
- Busque manter a motivação entre os colaboradores e foque no resultado.
- Evite o uso de ferramentas em excesso e comunicação sem objetividade.
- Defina com clareza as atividades de cada colaborador.

Saiba como manter os colaboradores
motivados durante o home office
Fique por dentro das medidas de flexibilização
trabalhista adotadas pelo governo, avalie quais
utilizar e os impactos gerados
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VEJA OUTRAS MEDIDAS DE APOIO À GESTÃO DE EQUIPES
Suspensão do contrato de trabalho
Do que se trata:
- Para os casos de suspensão do contrato de trabalho em empresas com
receita bruta anual menor que R$ 4,8 milhões, o valor do seguro-desemprego será pago integralmente ao trabalhador. Empresas com receita
bruta anual acima de R$ 4,8 milhões deverão manter o pagamento de
30% da remuneração dos empregados, que também receberão o benefício emergencial, no valor de 70% do seguro-desemprego.
- A suspensão poderá ser pactuada por acordo individual com empregados que recebem até três salários mínimos (R$ 3.135,00) ou mais de
dois tetos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), isto é, acima
de R$ 12.202,12, e que tenham curso superior. Neste caso, a proposta
por escrito deverá ser encaminhada ao empregado com antecedência
mínima de dois dias corridos. Por meio de acordo coletivo, a medida poderá ser ampliada a todos os empregados. O prazo máximo de suspensão é de 60 dias.
- No período de suspensão, o empregado não poderá permanecer trabalhando para o empregador, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. O trabalhador ainda terá
a garantia provisória no emprego durante o período de suspensão e após
o restabelecimento da jornada por período equivalente.
Como ter acesso:
- Já está em vigor com a edição da Medida Provisória 936/2020.

Plataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional
Do que se trata:
- É uma plataforma que possibilita ao empresário e ao trabalhador, em um
só lugar, obter acesso a cursos de qualificação profissional online ofertados gratuitamente por diversas instituições. Os temas são:
- 1. Competências Gerais/Básicas; 2. Competências Socioemocionais; 3.
Serviços 4. Comércio; 5. Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);
6. Indústria; 7. Transporte e Armazenamento; 8. Empreendedorismo; 9.
Agropecuária e afins; 10. Administração; 11. Administração Pública;

24

Como ter acesso:
- A seleção dos cursos está na plataforma gov.br, na página Todos
por Todos.
Interrupção de férias e licenças dos profissionais da área de saúde (para empresas do setor de serviços)
Do que se trata:
- O empregador da área de saúde poderá interromper férias e licenças de
profissionais de saúde
Como ter acesso:
- Em vigência, com a publicação da Medida Provisória 927.
Suspensão temporária de exigências administrativas em segurança e saúde
no trabalho
Do que se trata:
- Durante o período de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, bem como a obrigatoriedade de treinamentos presenciais
periódicos e eventuais dos empregados;
- Os exames demissionários continuam obrigatórios, mas poderão ser
dispensados caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido
realizado há menos de 180 dias.
Como ter acesso:
- Em vigência, com a publicação da Medida Provisória 927.
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Alteração parcial do regime jurídico do teletrabalho
Do que se trata:
A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) foi a responsável por regularizar o
teletrabalho, também conhecido como home office, trabalho remoto ou à
distância. Resumidamente, trata-se de um trabalho com jornada normal,
mas exercido fora do ambiente empresarial - em casa ou em um coworking
(ambiente colaborativo), por exemplo.
- A Medida Provisória nº 927/2020 estabelece que, durante o estado de
calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime
de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro
tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho
presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou
coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho.
- Por ser uma decisão unilateral, o empresário deve comunicar o colaborador com uma antecedência de, pelo menos, 48 horas.
- Durante a calamidade, a alteração não precisa ser registrada no contrato, diferentemente da pactuação expressa em contrato exigida pelo art.
75-C, caput, da CLT.
- Quanto aos custos do teletrabalho, seja envolvendo equipamentos, seja
envolvendo infraestrutura como energia elétrica, internet etc, a questão
foi delegada para o ajuste contratual entre as partes (art. 4º, § 3º, da MP
927/2020), o que, na realidade, corresponde ao que já existia no art. 75-D
da CLT.
- A novidade encontra-se no fato de que a medida provisória expressamente autoriza, dada a urgência do contexto, a pactuação mesmo após
a mudança efetiva do regime.
Como ter acesso:
- Em vigência, com a publicação da Medida Provisória 927.
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Antecipação de férias individuais e coletivas, banco de horas, aproveitamento
e antecipação de feriados
Do que se trata:
- A Medida Provisória nº 927/2020 também estabelece, como medida especial de proteção aos empregos, que empregadores podem antecipar
férias individuais, determinar férias coletivas, estabelecer banco de horas e antecipar feriados.
- Apesar da flexibilização estabelecida pela MP, diversas regras devem ser
respeitadas, portanto, procure esclarecimentos junto ao seu contador ou
verifique, com cuidado, os dispositivos estabelecidos pela legislação.
Como ter acesso:
- Em vigência, com a publicação da Medida Provisória 927.
Redução da jornada de trabalho com redução salarial
Do que se trata:
- O governo federal editou uma medida provisória (MP 936) que autoriza
as empresas a reduzirem, proporcionalmente, a jornada de trabalho e os
salários dos empregados. A MP faz parte das iniciativas para evitar com
que as empresas demitam durante o período da crise provocada pelo
coronavírus.
- A medida foi chamada de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e prevê a preservação do valor pago por hora de trabalho e estabelece que as reduções poderão ser de 25%, 50% ou de 70%.
- Percentuais diferentes desses terão que ser acordados em negociação
coletiva.
- A MP estabelece o limite máximo de 70% para a redução de jornada e
salário.
Como ter acesso:
- Já está em vigor com a edição da Medida Provisória 936/2020.
- Procure seu contador.
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Orientação a empregadores sobre saúde e segurança dos trabalhadores durante a pandemia
Do que se trata:
- Com o objetivo de orientar trabalhadores e empregadores em relação
aos cuidados a serem tomados durante o período de pandemia causada
pela Covid-19, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) elaborou
um documento com recomendações em relação à saúde e à segurança,
como uso de equipamentos de proteção, higiene e ventilação dos ambientes. As orientações estão baseadas em normas trabalhistas e indicações do Ministério da Saúde.
- Entre as medidas, está a sugestão para que as empresas orientem seus
trabalhadores a respeito do momento que o país está vivendo e expliquem os procedimentos a serem adotados preventivamente. Outras recomendações são evitar a realização de reuniões presenciais e fornecer
equipamentos de proteção, como luvas e máscaras, em caso de necessidade.
- A SIT também lembra que o fato de o país estar enfrentando uma crise
de saúde pública não isenta as empresas de respeitar as regras descritas nas normas regulamentadoras.
Como ter acesso:
- Clique aqui para ter acesso ao documento com as recomendações da
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT).

2.4 Medidas e ferramentas relacionadas a marketing e vendas
- Comunique-se com o seu cliente, demonstrando o posicionamento da empresa.
- Informe as medidas de prevenção adotadas e as adequações realizadas
nas vendas, atendimento e o que mais fizer parte do caminho percorrido
pelo cliente durante a compra. Faça com que ele se sinta seguro ao comprar com a sua empresa.
- Conheça mais sobre a expectativa do seu público neste momento de crise
e saiba como se comunicar com ele. Saiba mais aqui.
- Busque formas alternativas de vender, reavaliando a jornada de compra do
cliente. Saiba mais aqui.
- Avalie a possibilidade de vender em Marketplaces. Saiba mais aqui sobre
as vantagens e aqui sobre como vender melhor em um Marketplace.
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- Adapte seu negócio para atender clientes online. Canais online são as formas mais importantes de se conectar com o cliente neste momento. Saiba como se adaptar acessando o material elaborado pelo Sebrae aqui. Se
ainda não vende online, acesse a Cartilha Sebrae para vender online aqui.
- Considere atender clientes locais. As medidas de isolamento social necessárias para conter o avanço da pandemia de Covid-19 mudaram o comportamento do consumidor. Uma das mudanças observadas foi a valorização do comércio local, principalmente dos pequenos negócios. Acesse
o material completo clicando aqui e saiba mais sobre a importância de
apoiar um negócio local.
- Adeque o marketing ao novo cenário. Pense nas alterações do comportamento de compra de seus clientes para ajustar a estratégia comercial,
refletindo a demanda.
- Ao programar os ajustes necessários, mantenha em mente as adaptações
das outras áreas da empresa que serão necessárias ao atendimento da
estratégia comercial.
- Fique por dentro das novas tendências de Marketing Digital. Saiba mais aqui.

Programa Acelera Digital - Sebrae
Do que se trata:
- O Sebrae Acelera Digital é uma jornada online ágil, de dez dias, com três
encontros virtuais e trata da inserção digital das pequenas no mundo
dos negócios digitais. O programa conta com grupos fechados de até
doze empresários em um ambiente de compartilhamento de práticas,
acompanhados por especialistas.
- É um programa que prioriza o atendimento setorial.
- Aborda temas e boas práticas relacionadas à realização de negócios por
meio da internet.
- Ensina o empresário a explorar, de maneira profissional, suas redes sociais e demais ferramentas digitais para a realização de negócios.
Como ter acesso:
- A CACB estabeleceu uma parceria com o Sebrae para oferecer o Acelera
Digital às empresas participantes dos núcleos do Empreender e vinculadas às Associações Comerciais. Se você é participante do Empreender
ou está vinculado à uma ACE fique ligado nas novidades, que serão divulgadas pelos canais da CACB e Associações Comerciais.
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2.5 Medidas e ferramentas relacionadas a tecnologia, informação e
inovação
- Revise os canais que o cliente encontra a sua empresa. Desde informações
simples como os dados da empresa no Google até o site e mídias sociais.
- Utilize ferramentas online para garantir a comunicação e a gestão do negócio. Conheça 17 ferramentas grátis clicando aqui.
- Avalie a possibilidade de utilizar ferramentas como o WhatsApp Business
para atender os clientes. Saiba como aproveitar a ferramenta clicando aqui.
- Escolha as ferramentas online que utilizará, para não compartimentar demais a informação e gerar complexidade desnecessária.
- Escolha uma ferramenta para a gestão das atividades (ex. Trello, Jira, Basecamp, Asana, Flow, Notion, Milanote) uma para a comunicação com os
colaboradores (ex. Slack, whatsapp) e uma para reuniões (ex. Zoom, Google Hangouts, Skype).
- Se optar por implantar a modalidade de atendimento online, por exemplo,
ferramentas como Zendesk, Freshdesk. Movidesk e Octadesk podem ser
uma boa opção.
- Atenção para a segurança da informação e infraestrutura que o trabalho
remoto exige.
- Ao utilizar as redes sociais para se conectar com o cliente é importante
delinear itens como o público que você se comunica, quais redes sociais
utilizará e como as utilizará. Para saber mais clique aqui.
- Avalie a presença online da empresa e considere participar de programas
como o Acelera Digital do Sebrae.
- Inove ao identificar oportunidades de negócio pensando nos novos hábitos
de consumo de seu público alvo.
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3. O que o futuro
nos reserva
Prezados consultores e empresários do Empreender,
Estamos passando por um período de profundas transformações, carregado
de temores, dúvidas e, infelizmente, muitas perdas. Este mesmo momento, porém, nos coloca na maior janela de oportunidades que já se abriu na história.
A pandemia da Covid-19 veio para implodir o “status-quo” e zerar o sistema,
colocando todos em pé de igualdade.

Estamos vivendo a disrupção!
Esta palavra, muito usada no mundo da inovação, traz como elemento central
a transgressão de tudo o que conhecemos como “normal”. Em outras palavras,
ignora-se o fato de que o desenvolvimento deve ser gradativo, forçando uma
nova realidade imediatamente transformada.

31

Pense no mundo antes da chegada do Google, Netflix, Uber ou outras empresas que fazem parte da nossa vida atualmente. Quantos de nós conheceram
uma locadora de vídeo ou buscaram endereços de estabelecimentos por meio
das listas telefônicas – as famosas páginas amarelas? Quantas vezes tivemos
que encarar a fila dos taxis nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Brasília,
Recife, Manaus etc?
Nos últimos anos vimos algumas empresas mudarem o mundo, porém, nos
últimos dias estamos assistindo uma revanche.

O mundo mudou o mundo!
Algumas coisas nunca mais serão como antes e a transformação digital chegou antes do planejado à maioria das organizações, traçando novos rumos e
direções. O coronavírus foi um catalizador desse movimento e as empresas
precisaram sentir na pele como a tecnologia pode salvar os negócios.
O mundo pós-pandemia vai trazer uma nova realidade em todos os aspectos,
principalmente nos negócios - que se tornarão mais digitais e, certamente, usarão a interpretação de dados para sobreviver.
O isolamento social mostrou que muitas empresas não sabiam lidar com esta
novíssima realidade. O que fazer com os colaboradores em seu trabalho remoto, se todos os insumos e dados necessários para manter o negócio rodando
estavam presos ao escritório?
Muitas empresas, inclusive de tecnologia, se viram diante de um dilema: como
fazer home office se não temos notebooks para os colaboradores? Outras tiveram as suas portas literalmente fechadas, sem alternativas para continuar a
sua entrega aos clientes. A reinvenção na foi uma alternativa... foi a única.
As previsões são bastante claras ao descrever as consequências econômicas
da pandemia. Milhões de desempregados em todo o mundo, receitas em queda
e setores inteiros demolidos. Se o vírus afeta principalmente o sistema respiratório das pessoas, nas empresas não é diferente. Muitas estão sentindo o
mesmo sufocamento que ele causa, depois dos decretos que promoveram o
fechamento do comércio e o isolamento social.

Mas além disso, o que o futuro nos reserva?
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Entenda alguns dos principais legados que assumiremos no mundo dos negócios:
- Com as medidas de isolamento social e fechamento do comércio, a busca
pelo comércio eletrônico aumentou de forma exponencial, principalmente
em nichos como: supermercado online, equipamentos para home office,
farmácias, equipamentos de ginástica, delivery de alimentos, entre outros.
- Muitos consumidores experimentaram uma primeira experiência no mundo das compras online, mas sem dúvidas, será um caminho sem volta.
Mesmo depois do fim das medidas de isolamento social e reabertura do
comércio, o comportamento do consumidor tende a ser mais precavido,
visto que o contágio pela Covid-19 ainda poderá ocorrer.
- A opção de fazer compras pela internet e retirar em loja também deve aumentar.
- Tecnologias de pagamento sem contato com equipamentos serão mais
comuns. Este é o caso da tecnologia PIX que usa QR Code, recentemente
lançada pelo Banco Central (saiba mais aqui).
- Algumas funções dentro das empresas tendem a se modificar radicalmente. Não haverá, por exemplo, espaço para um vendedor limitado que apenas
espera o cliente vir à loja. O novo vendedor terá que conhecer muito bem o
perfil dos seus clientes, o que eles compram, quais são suas preferências,
frequência de compras etc. Isso elevará a qualidade do atendimento e aumentará a recorrência nas compras.
- A análise de dados mais apurada que já acontece no meio virtual, será
transmitida para as lojas físicas. As empresas deverão olhar com mais
atenção para áreas dedicadas a análise de dados e comportamento do
mercado consumidor. Conhecer seu público possibilita a criação de produtos mais assertivos e aumenta os lucros. Falar a língua dele garante que a
mensagem será repassada sem ruídos. A venda precisará ser vista como
parte de um processo maior de relacionamento com os clientes, não como
o único objetivo.
- Os canais de comunicação precisarão ser atualizados. É preciso estar onde
o seu cliente está: redes sociais, chat, telefone. Sempre permitindo que ele
escolha o caminho mais curto até você. A distância agora é medida em
quantidade de cliques.
- Sairão na frente as empresas que estiverem mais acessíveis e que consigam se comunicar na linguagem de cada canal.
- O relacionamento com os colaboradores deve ser aperfeiçoado para, na
medida do possível, atender as necessidades específicas de cada um.
- As empresas devem reavaliar a necessidade do trabalho presencial e colocar em prática alternativas de trabalho home office, videoconferências etc. Em
muitos casos isso se traduzirá na redução de custos fixos e operacionais.
As empresas precisam entender que vivemos em um mundo digitalizado, agora
mais do que nunca, e que optar por se manter distante dessa realidade pode ser
a pior decisão a se tomar.
O mundo antecipou um processo de digitalização que talvez demorasse 5 anos
para se efetivar.
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A crise exigiu mudanças imediatas e enérgicas para a solução de problemas
que até então não existiam.
Enfim, é preciso repensar posicionamentos, caminhos e valores. A crise pode
ser vista como uma mazela ou como uma oportunidade. É hora de usar a criatividade, buscar ouvir todos que estão à sua volta, porque da soma das experiências de cada um, é de onde virão as soluções para os mais variados problemas.
Albert Einstein disse em um discurso:

“

A crise é a maior benção que pode ocorrer na vida das
pessoas e países, porque ela provoca progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite
escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise,
supera a si mesmo. Quem atribui à crise seus fracassos,
violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas
do que as soluções.
A verdadeira crise é a crise da incompetência...
Sem crise não há desafios e a vida se transforma em
uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito e
é nela que se aflora o melhor de cada um...

E o seu negócio, sobreviverá à essa crise? E saindo dela, como se manterá na
nova realidade que se consolida?

Nenhuma situação é igual,
mas empatia é para todos.
Neste momento de crise,
coloque-se no lugar do outro.
Não desista:
isso também vai passar.
somostodos
empreendedores

programa
@empreendercacb
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4. Protocolos
de retomada
da atividade
empresarial
Com a “paralisação” das atividades econômicas e medidas de distanciamento
social, empresas dos mais variados setores foram submetidas, do dia para a
noite, a condições ameaçadoras. Aliado ao contexto econômico, riscos relacionados à saúde física das pessoas criaram um cenário apocalíptico.
Porém, com o trabalho coordenado das organizações empresariais, capitaneadas pelo Sebrae, busca-se a reversão deste quadro desastroso.
Esperamos transformar, literalmente, crises em oportunidades e, para isso,
apresentamos os protocolos de retomada da atividade empresarial – lançados
pelo Sebrae Nacional em junho de 2020.
O material contempla boas práticas para que os 35 setores contemplados possam reestabelecer seus negócios com segurança e adaptados ao novo contexto que se apresenta a partir de agora.
Acesse os conteúdos desenvolvidos aqui e lembre-se:

#somostodosempreendedores
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6. Anexo I –
Principais Medidas
Provisórias
(Governo Federal)
O conjunto de iniciativas já anunciadas pelo Governo Federal tem por objetivo a
minimização do impacto da pandemia de Covid-19 sobre o emprego e a renda,
viabilizando as atividades produtivas, mesmo diante da desaceleração econômica, e reduzindo o impacto social decorrente do estado de calamidade pública
e de emergência de saúde pública.
Listamos, abaixo, as principais medidas adotadas até o presente momento:

6.1 Medida Provisória 927/2020
A medida define alternativas para teletrabalho, banco de horas, férias, feriados,
acordos coletivos, suspensão de exigências administrativas em segurança e
saúde no trabalho, o direcionamento do trabalhador para qualificação e o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
flexibilizando a lei trabalhista para manutenção de empregos e com o objetivo
de reduzir os impactos da quarentena na economia.
Saiba mais nos materiais elaborados pelo Sebrae aqui (direitos trabalhistas) e
aqui (possibilidades face ao isolamento social). Para acessar a medida provisória na íntegra, acesse aqui.

6.2 Medida Provisória 936/2020
A medida institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que prevê o custeio
do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda pela União,
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e disciplina as regras para a redução proporcional de jornada de trabalho e de
salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Prevê recursos e regras para a preservação de 8,5 milhões de empregos, beneficiando, ainda, 24,5
milhões de trabalhadores em regime CLT.
Saiba mais sobre a medida provisória acessando os materiais elaborados pelo
Sebrae aqui (do que se trata a MP, objetivos e especificidades) e aqui (procedimentos para adesão). Para acessar a medida provisória na íntegra, acesse aqui.

6.3 Medida Provisória 944/2020
O Programa Emergencial de Suporte a Empregos do governo federal garante
linha de crédito de R$ 34 bilhões exclusiva para o pagamento de salários. Destinada a empresários, sociedades e cooperativas, com receita bruta anual entre
R$ 360 mil e R$ 10 milhões, cobre toda a folha de pagamento por um período
de dois meses, até o limite de duas vezes o valor de um salário mínimo por empregado.
O recurso é gerido e repassado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com fiscalização do Banco Central.
O empregador fica proibido de demitir funcionários sem justa causa no período
entre a contratação do empréstimo e até 60 dias após o recebimento da última
parcela da linha de crédito. Se descumprir a determinação, ele é obrigado a antecipar o pagamento da dívida.
A MP dispensa a apresentação de algumas exigências, como quitação eleitoral;
cerificado de regularidade do FGTS; e certidão negativa de débito. Entretanto,
impede a concessão do empréstimo a empresas em débito com a seguridade
social.
Saiba mais no material elaborado pelo Sebrae aqui (do que se trata a MP, objetivos e especificidades). Para acessar a medida provisória na íntegra, acesse
aqui.

6.4 Medida Provisória 958/2020
Facilita o acesso ao crédito, reduzindo a exigência de documentos para contratação ou renegociação de empréstimos em bancos públicos, que ficam dispensados de pedir, até o dia 30 de setembro (nas operações realizadas diretamente
ou por meio de agentes financeiros), certidões negativas de tributos federais
- Certidão Negativa de Débitos (CND), de inscrição em dívida ativa da União, de
quitação eleitoral, comprovante de recolhimento do Imposto sobre a Proprieda-
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de Territorial Rural (ITR) e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Também não será feita consulta prévia ao Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).
A medida atende a uma demanda do setor produtivo, com foco nos micros e
pequenos empreendimentos que têm tido dificuldade em obter a linha de crédito criada pelo governo para financiar as folhas de pagamento. O valor do empréstimo será definido de acordo com o faturamento da empresa.
A medida ainda libera, permanentemente, da apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) para financiamentos com recursos da poupança.
Também revoga a obrigatoriedade do seguro de veículos penhorados em garantia de operações de crédito e do registro em cartório da cédula de crédito à
exportação.
Exceções
A dispensa permitida pela MP 958 não vale para as empresas que têm débitos
com o sistema da seguridade social, já que essa é uma exigência da Constituição, e não se aplica às operações de crédito que têm como fonte de recursos
do FGTS.
Para acessar a medida provisória na íntegra, acesse aqui.
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“Esta publicação foi elaborada com apoio da União Europeia. O conteúdo é de inteira responsabilidade da CACB
e, sob nenhuma circunstância, deve ser considerado como refletindo os pontos de vista da União Europeia”.

