CALMA! VAMOS
EMPREENDER E
MUDAR O CENÁRIO

Em março de 2020, a pandemia de
Coronavírus atinge o pico e faz a
Organização Mundial da Saúde a
pedir para o mundo se recolher. Só
que precisamos continuar a vida.
Será que consigo trabalhar à
distância, utilizando a Internet?

DICA
INICIAL
Medite sobre a situação e
pense em três formas de
ações para sair do pânico.
O próximo passo é iniciar
conversas por telefone,
troque mensagens por
WhatsApp ou Messenger.

Nessa hora, todo tipo de
comunicação é válida!

Somos seres sociais e precisamos
encontrar pessoas e sair de casa. O
trabalho é um desses ambientes, né.
Mas entendo que agora precisamos
nos adaptar! É questão de vidas!
1 BILHÃO DE PESSOAS ESTÁ
EM QUARENTENA HOJE

E as pessoas estão conseguindo
trabalhar em casa com inteligência.
Mas como ser criativa e continuar a
produzir financeiramente e online?

IMPACTO
ECONÔMICO
Crises trazem oportunidades que
ficam escondidas aos olhos gerais,
mas não passam por Empreendedores.
Ajude quem puder - e aceite receber
ajuda também. Estamos em estado de
colaboração, até o caos passar.
Dê mais um passo e marque reuniões
virtuais com seus clientes/parceiros.
Pergunte: Como dar e receber apoio?

SINTA O CLIMA PARA DECIDIR
Boa parte das pessoas está em estado de paralisia, sem
reações ao fato biológico do vírus. Então, converse com
seus clientes e parceiros para "sentir o clima" e descubra
onde seus serviços são válidos - mesmo à distância.

VOCÊ É REAL, TAMBÉM!

Quem empreende necessita de ferramentas digitais para
trabalhar. Dicas para agir agora:

EU REAL
50%

EU VIRTUAL
50%

Aproveite o potencial de alcance das redes sociais online,
tais como LinkedIn, Facebook, Instagram e WhatsApp para
ajudar a espalhar suas mensagens de perspectivas de futuro.
Crie conteúdo inteligente em texto e use imagens
visualmente bonitas. Mão à obra!
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