
Especial Sebrae
CORONAVÍRUS
Como sua empresa 
pode reagir AGORA

Organize o caixa de 
sua empresa. 
Apure o saldo real, 
projeções futuras de 
recebimentos e 
obrigações para os 
próximos meses. 

FINANÇAS EM DIA

Saiba como 
começar AGORA 
e se preparar 
para o período de 
redução de 
demanda, por 
conta da 
pandemia de 
Covid-19. 
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Verifique o estoque, quantidade de produtos e 
prazos de validade. Em seguida, elabore um 

plano promocional para vendas em dinheiro e 
débito, para estimular a entrada de recursos 

no caixa. Essas ações darão fôlego para 
honrar as obrigações financeiras.
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Verifique seu fluxo 
de caixa e negocie 
com fornecedores 
melhores prazos e 
condições para 
pagamento.

4
Reforce  parcerias.  Converse com a 

instituição financeira que possui conta 
corrente. Negocie taxas,  prazos e 

condições, conforme as reais necessidades 
de sua empresa.
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Aguarde para fazer novos investimentos, o 
recurso poderá ser necessário para cobrir o 
caixa da empresa nos próximos períodos de 

sua empresa.
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Se para seu modelo de negócios for viável, 
estruture o modelo de entrega delivery.  
Boa parte dos consumidores continuarão 
a comprar se a mercadoria chegar em sua 
casa ou escritório. Entretanto, fique atento 

aos meios de pagamentos 
para oferecer nos 
pedidos delivery, seja 
resiliente e inove. 

Agora o 
importante é 

ser criativo 
para manter 
as receitas 
em dia.



MEDIDAS QUE IMPACTARAM DIRETAMENTE 
AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:

Liberação de R$ 5 bilhões de 
crédito do Proger - Programa de 

Geração de Renda do FAT (Fundo de 
Amparo ao Trabalhador) para micro e 

pequenas empresas.

Simplificação das exigências para 
contratação de crédito e dispensa de 
documentação (Certidão negativa de 

débito - CND) para renegociação de crédito.

 Liberação de R$ 135 bilhões 
nos compulsórios – parcela que os 

bancos são obrigados a depositar no 
Banco Central – ampliação da oferta de 
recursos para renegociação e crédito. 

Observe a orientação e 
permissão dos órgãos 
competentes para 
realização da sua atividade.

Fique atento pois as 
informações são dinâmicas 
e podem mudar 
rapidamente de acordo com 
o cenário do coronavírus.


