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Olá empresários, vivemos 
um momento em que a 
liderança, e a garra, 
precisam ser ativadas. 
Mostre para sua equipe e 
seus clientes, através das 
suas atitudes a sua 
habilidade de liderar e a 
vontade de manter o seu 
negócio ativo/vivo.
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Se posicione nas redes sociais, mostre como sua 
empresa está se cuidando. Deixe claro também, o 
cuidado com as necessidades do cliente, se 
mostrando atento a elas.

Se reinvente. É possível fazer o seu produto 
chegar de forma segura no seu cliente? Mostre 
isso a ele, abra canais de comunicação e 
disponibilize formas de entregas.

Inove! Se sua atividade pode ser mantida on line, 
disponibilize soluções, canais, faça vídeos, Lives, 
tutoriais onde você pode ensinar, tirar dúvidas. 
Estreite o relacionamento com seu cliente, assim 
ele perceberá seu cuidado e atenção para suas 
necessidades.

Se faça presente junto aos clientes através dos 
canais digitais, ouvindo-o, passando segurança e 
garra, mostrando que está disposto a passarem 
juntos esse momento.

Em momentos como esse, de incertezas, pessoas 
buscam inspirações e otimismo, que sejamos 
então exemplos de garra, inspiração e otimismo. 
Acredite essa onda vai passar, mas a atenção, o 
cuidado e o estar junto ao cliente, especialmente 
neste momento, serão seu legado para eles.

O que somos 
e acreditamos 
são reflexos 
de nossas 
atitudes!
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