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Pós-pandemia: 5 dicas para economizar nas contas e proteger sua 
empresa 

 

 
 
Dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados 
em julho, apontam que 1,3 milhão de empresas brasileiras estavam com atividades 
suspensas ou encerradas no país. Deste total, 522 mil disseram que os efeitos da pandemia 
motivaram a decisão. A probabilidade é que este número seja ainda maior quando os dados 
forem atualizados. 
 
Por isso, pensar em estratégias financeiras que permitam reduzir custos e protejam a 
continuidade do negócio são passos essenciais para o momento de pós-pandemia. 
Segundo especialistas, a primeira etapa é calcular qual percentual da receita foi perdido e 
o que é prioritário para a companhia. Depois, é necessário verificar qual o valor se tem 
como reserva financeira, e estimar quanto irá durar nas atuais condições, para traçar planos 
e gastos. Para quem não tem reservas, vale traçar os melhores caminhos para proteger o 
patrimônio atual, avaliar como tomar crédito, quanto será necessário e quais as melhores 
condições oferecidas no mercado. 
 
Frentes como aluguel, pacotes de dados e até mesmo a revisão das contas básicas podem 
colaborar para reduzir os gastos neste momento de início gradual de retomada. Além disso, 
os seguros podem ser importantes aliados para minimizar perdas que podem até inviabilizar 
o negócio. Confira dicas de especialistas: 
 
Seguros podem ajudar a economizar e ainda ser fonte de recursos - Contar com uma 
proteção do patrimônio construído é essencial para todas as companhias, mas em tempos 
de pandemia, os seguros passam a ser aliados ainda mais importantes dos empresários. 
Além das coberturas tradicionais, como de patrimônio e de saúde, outras vertentes ganham 
destaque. 
 
A contratação de seguro de vida teve um salto importante visando preservar a capacidade 
financeira e o futuro das famílias. Além disso, os seguros de responsabilidade civil ganham 
relevância nessa nova fase. Esses seguros são fundamentais para sobrevivência dos 
negócios e para a preservação da capacidade financeira das empresas em casos de 
imprevistos na realização de serviços. São coberturas que respaldam desde profissionais 



autônomos como advogados e médicos, até empresas de todos os portes e ajudam a 
amenizar possíveis danos que podem inviabilizar uma operação. 
 
Outra modalidade que pode ajudar os empresários neste momento é o seguro garantia de 
depósito recursal. Com essa modalidade, além de economizar em momentos desafiadores, 
os empresários podem recuperar dinheiro já investido. Funciona assim: em março deste 
ano o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) liberou a substituição dos depósitos recursais 
em dinheiro por seguro garantia para que as empresas possam reforçar o caixa. Na prática, 
uma ação de R$ 10 mil que pode levar anos para ser selecionada pode ser paga com uma 
apólice que custa R$ 300 ou R$ 400. A empresa deixa de usar caixa para esse fim e pode 
direcionar os recursos para a expansão do negócio. 
 
Também entendendo o cenário complicado, o CNJ autorizou que as companhias que estão 
com ações trabalhistas em andamento e já depositaram quantias ao longo dos anos podem 
reaver esses valores ao contratar o seguro garantia para este fim. Desta forma é feita uma 
substituição dos valores pela apólice. 
 
A estimativa do CNJ é que R$ 65 bilhões em recursos já depositados por empresas 
brasileiras que ainda aguardam os trâmites de processos trabalhistas possam ser revistos 
com o uso do seguro garantia de depósito recursal. Enquanto espera o desenrolar do 
processo, a companhia tem acesso ao valor e pode utilizar para fluxo de caixa neste 
momento tão desafiador. Tudo isso sem perder a segurança jurídica. 
 
Reavaliação do uso de dados em tempos de home office - Como muitas empresas ainda 
estão em regime home office, pode ser que o pacote de dados na sede física esteja além 
do necessário. É importante verificar as necessidades e negociar com as operadoras. Os 
contratos de empresas (B2B) tem sido avaliado caso a caso e algumas prestadoras de 
serviço do segmento flexibilizaram o prazo para desligamento das linhas e de serviços em 
casos de inadimplência, permitindo o funcionamento por mais tempo. Geralmente, em 
planos para cliente B2B não há carência no contrato e as alterações de pacotes podem ser 
feitas a qualquer momento. 
 
Contas básicas requerem controle para ser fonte de economia - Gastos básicos como 
água, luz e gás fazem parte das despesas fixas de todas as empresas. Por conta da 
pandemia, algumas concessionárias suspenderam cobranças ou reduziram os valores por 
alguns meses, contudo a situação já está se normalizando e os empresários estão sem 
muita saída na hora de acertar os pagamentos. 
 
O cuidado agora é com as cobranças incorretas, uma vez que na maioria dos casos o 
consumo das sedes diminuiu por conta da queda nas operações e pelo afastamento dos 
funcionários. Especialistas alertam para cobranças acima do valor médio, por conta de 
dificuldades de aferição presencial, e recomendam que as empresas fiquem alertas para 
contestar qualquer valor fora da média. A ouvidoria das prestadoras de serviço e até mesmo 
instituições de defesa do consumidor devem ser notificadas em caso de cobranças 
indevidas. 
 
Sua sede ainda faz sentido? É hora de negociar - Ao se sentir impactado pela crise, o 
melhor a fazer é negociar com o locador uma revisão do valor do aluguel para garantir a 
sobrevivência do negócio. Segundo o artigo 18 da Lei do Inquilinato é possível a qualquer 
momento, em comum acordo, um novo valor do aluguel, inclusive modificando a cláusula 
de reajuste anual. 
 



Desta forma, empresário e locatário podem acordar, por exemplo, a concessão de desconto 
no aluguel, por prazo determinado. Uma outra saída é ajustar um desconto com 
prorrogação do pagamento do valor para período posterior. 
 
Além disso, pode ser a hora de rever a real necessidade de manter a sede da empresa, 
quando a atividade permite isso. Afinal, se grande parte dos funcionários estiver realizando 
trabalho remoto, os espaços de trabalho compartilhado, chamados coworkings, podem 
atender a necessidade de encontros presenciais esporádicos e ajudar a minimizar de forma 
relevante os gastos fixos. 
 
Hora de negociar tarifas bancárias e empréstimos - A palavra de ordem do momento é 
negociação. Para as empresas que têm financiamentos e dívidas a pagar, prorrogar as 
parcelas por 60 dias ou 90 dias e ficar sem pagar os valores nesse período pode ser um 
meio de ganhar fôlego financeiro. Inúmeras instituições estão realizando essa manobra. O 
importante é lembrar que os juros nessa pausa não deixam de correr e a alternativa tem 
custo no médio prazo. 
 
Por isso, uma outra opção é tentar portar a dívida para outros bancos que paguem juros 
menores ou optar por outra modalidade de crédito mais acessível. Ainda nesse contexto, 
essa pode ser uma boa hora de negociar tarifas bancárias, uma vez que os bancos estão 
inseridos no momento conturbado e não querem perder clientes. 
 
 

Gestão de riscos é fundamental no planejamento de empresas e 
profissionais 

 

 
 
No mercado de trabalho, qualquer pessoa está sujeita a cometer erros, independentemente 
da área de atuação. Mesmo sem intenção, essas falhas podem trazer prejuízos para a 
empresa ou para o próprio profissional, no caso dos trabalhadores autônomos. Riscos 
inerentes ao ofício – que, por vezes, passam despercebidos em um primeiro momento – 
podem trazer sérias consequências, financeiras e jurídicas, inclusive. 
 
Qualquer empresa ou profissional autônomo que presta serviços a terceiros estão sujeitos 
a processos judiciais causados por erros na execução do trabalho. Como é impossível 
eliminar tais riscos, é importante incluir esse fator no planejamento financeiro. Afinal, uma 
reclamação (mesmo quando infundada) pode gerar despesas repentinas e não previstas, 
sendo que a melhor forma de evitar esse impacto é transformá-la em uma despesa 
previsível. Para isso, há algumas alternativas que podem trazer mais segurança à 
operação. Uma das opções é o seguro de Responsabilidade Civil Profissional, que é uma 
proteção contra perdas e danos devidos a terceiros. 
 



"Nenhum profissional está livre de cometer erros e se enganar ao longo de sua trajetória. E 
é para prevenir problemas com esses eventuais deslizes que tanto empresas quanto 
profissionais autônomos optam pelo Seguro de Responsabilidade Civil Profissional. Nunca 
planejamos ter uma reclamação de serviço e ela pode vir quando menos esperamos, às 
vezes com despesas e restituição de imagem. Recomendamos principalmente para quem 
tem um caixa pequeno, porque sem proteção uma empresa pode até quebrar", diz Ludmila 
Rimkus, especialista em Linhas Financeiras da AIG Seguros. 
 
A AIG lançou o E-Book Responsabilidade Civil Profissional - E-Book Responsabilidade Civil 

Profissional - O seguro como peça fundamental para o planejamento financeiro da empresa , com 
dicas de prevenção e as melhores práticas na gestão de riscos profissionais. 
 
A diferença desse tipo de seguro para o de Responsabilidade Civil tradicional é o fato de 
estar vinculado à profissão de quem contrata. Seja para amparar a empresa ou para 
resguardar o profissional autônomo, existem apólices para advogados, corretores de 
seguros e de imóveis, engenheiros, arquitetos, agentes de viagem, profissionais de 
tecnologia, apenas para citar as profissões que historicamente mais contratam esse 
produto. 
 
"Temos vários produtos e a sua cobertura não precisa estar restrita a apenas uma. É 
possível fazer combos, tanto para pessoa jurídica quanto física", conta Ludmila, que 
destaca o aumento da conscientização do mercado sobre a importância de se proteger com 
o seguro. "A cada ano, estamos ampliando o número de profissões cobertas, devido ao 
interesse crescente de diferentes segmentos, o que tem levado ao aumento do volume de 
prêmios emitidos", completa. 
 

Os dados de mercado comprovam esse crescimento. De acordo com números da SUSEP 
(Superintendência de Seguros Privados), entre maio de 2019 e junho de 2020 foram 
emitidos R$ 419.852.141,00 em prêmios, enquanto nos 12 meses anteriores o mesmo 
índice foi de R$ 367.230.954,00. No mesmo período, a sinistralidade teve alta de 31%: 
saltou de R$ 118.283.891,00 para R$ 155.022.910,00. Com isso, a relação "prêmio x 
sinistro" teve um leve aumento: de 32,20%, em maio de 2019, para 36,92%, em maio de 
2020. 
 
Para saber mais sobre o seguro, fale com a nossa corretora de seguros! 
 
 

Reserva de emergência: é possível investir na pandemia? 
 

 
 
A pandemia do novo coronavírus trouxe consequências na renda de milhares de brasileiros. 
Com a instabilidade econômica no país, organizar as despesas e pensar em investimentos 

https://yreraracereenge.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3Lm5lZ29jaW9zZWd1cm9haWcuY29tLmJyJTJGcHJvZmlzc2lvbmFpcy1saWJlcmFpcyUyRmRlLW9saG8lMkZyZXNwb25zYWJpbGlkYWRlLWNpdmlsLXByb2Zpc3Npb25hbC1vLXNlZ3Vyby1jb21vLXBlY2EtZnVuZGFtZW50YWwtbm8tcGxhbmVqYW1lbnRvLWZpbmFuY2Vpcm8tZGEtc3VhLWVtcHJlc2EtYmFpeGUtby1lLWJvb2s6MzUxODcwNjY2ODp0aGFpc3J1Y29AZ21haWwuY29tOjE3NjUxNA==
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neste momento pode parecer complicado, mas não é impossível. É o que explica Bernardo 
Pascowitch, fundador do Yubb, maior buscador de investimentos do Brasil. 
 
“Uma solução para este momento que vivemos é a criação de uma reserva de emergência 
que, como o nome sugere, é um dinheiro a ser guardado e que deve ser usado apenas em 
casos emergenciais”, pondera Bernardo. Para saber o quanto uma pessoa precisa juntar, 
é necessário que ela tenha um controle dos seus gastos essenciais.  
 
“É importante anotar quais são os gastos em alimentação, moradia, água, luz, telefone, 
gasolina e outras despesas fixas. E a soma desses valores indicará qual é o custo de vida 
mensal da pessoa. Na reserva de emergência, não podemos contar com o valor 
correspondente a apenas um mês. O mínimo é juntar o valor correspondente a seis meses, 
sendo 12 meses o ideal. Claro que não será simples guardar esse dinheiro, mas a pessoa 
pode fazer isso aos poucos, com disciplina”.  
 
O especialista aponta que bons investidores desenvolvem hábitos, e ressalta que a pessoa 
deve ficar sempre atenta à sua condição financeira atual. “O importante é entender que, 
assim que receber o salário, ela deve separar uma quantia para a reserva de emergência. 
Mas ela não deve se comprometer com o que não consegue arcar. Comece aos poucos, 
com R$ 30,00, R$ 50,00 ou R$ 100,00, e vá aumentando o valor”, complementa. 
 
Após juntar o dinheiro, o desafio seguinte é escolher onde investi-lo. “A reserva de 
emergência precisa estar em investimentos de renda fixa com baixo risco e liquidez diária. 
Apesar de não serem os investimentos mais rentáveis do mercado, são os mais seguros”, 
pontua Bernardo.  
 
E mesmo sendo a forma de investimento mais popular no país, a poupança não é 
recomendada. “O problema da poupança é seu baixo rendimento. É importante buscar 
outras opções de investimento em renda fixa que tenham um melhor rendimento, mas com 
a mesma segurança que a poupança oferece, como como CDB, LCI, LCA e fundos de 
renda fixa”.  
 
É possível investir além da reserva de emergência 
Para as pessoas que possuem renda além da reserva de emergência, Bernardo Pascowitch 
explica como é possível investir. “A pessoa precisa estar ciente que, com a volatilidade que 
vivemos hoje, só se deve investir na bolsa de valores aquele dinheiro que se pode perder, 
que não é essencial para a sobrevivência”, explica.  
 
O especialista ressalta que, mesmo que ninguém queira perder dinheiro, é importante 
considerar essa hipótese antes de investir. “Ninguém sabe quando o mercado vai se 
recuperar totalmente e, por ser um momento delicado, é preciso ter cautela”. 
 
O passo seguinte, após definir a quantia, é pesquisar sobre os ativos em que a pessoa 
deseja investir seu dinheiro. “No caso de ações, é necessário saber o porquê se está 
investindo em determinada empresa, e não apenas acompanhar as dicas de especialistas 
do mercado”. 
 
Por fim, é importante escolher uma corretora que não cobre taxas. Para isso, o Yubb criou 
um Guia de Melhores Empresas de Investimento, disponível gratuitamente em seu site 
oficial. “Como tudo está tão volátil e complicado, ninguém quer gastar dinheiro em taxas ou 
custos desnecessários. Escolha empresas em que você vai economizar o máximo 
possível”, conclui Bernardo. 

https://yubb.com.br/melhores-empresas-de-investimento


Lista de destinos para os quais o seguro viagem é obrigatório 
 

 
 
A pandemia de Covid-19 está mudando os hábitos dos viajantes e também as regras de 
entrada de turistas em cada país. Segundo a Assist Card, a lista de países que exigem o 
seguro viagem como obrigatório vem aumentando a cada dia. A relação já conta com mais 
de 40 destinos, em todos os continentes. 
 
Além dos principais países europeus, outros destinos que estão na lista dos mais visitados 
por brasileiros passaram a exigir uma apólice de seguro viagem, como por exemplo Aruba, 
Costa Rica, Dubai, Tailândia e Uruguai. Isso sem mencionar o próprio Brasil, que esta 
semana também passou a exigir seguro viagem para turistas estrangeiros. 
 
Segundo Alexandre Camargo, Country Manager da Assist Card Brasil, a lista de países que 
exigem o seguro viagem já é tão extensa que está mais fácil decorar quais países não o 
exigem. “Entre os destinos mais visitados pelos brasileiros, apenas Estados Unidos, 
Argentina, Peru, Chile e México ainda não definiram o seguro viagem como obrigatório. No 
entanto, ainda que não seja obrigatório, o seguro é altamente recomendável nestes países 
em função dos elevados custos médicos”, afirma. 
 
Segue a lista atualizada, até 31 de julho, dos países que exigem o seguro viagem para 
entrar em suas fronteiras: 
 
Alemanha, Angola, Argélia, Aruba, Áustria, Bélgica, Bielorrússia, Brasil, Catar, Costa Rica, 
Cuba, Dinamarca, Emirados Árabes, Equador, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, 
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polónia, Portugal, República Tcheca, Suécia, Suíça, 
Tailândia, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Venezuela. Além destes países, Austrália e Nova 
Zelândia exigem o seguro viagem para estudantes. 
 
Para saber mais sobre o seguro, fale com a nossa corretora de seguros! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quase 6 milhões de brasileiros foram atingidos por links maliciosos no 
WhatsApp em julho 

 

 
 

Cerca de 5,8 milhões de brasileiros foram atingidos por links maliciosos somente no mês 
de julho e mais de 3 milhões já foram vítimas do golpe de clonagem de WhatsApp só neste 
ano. O cálculo é do laboratório especializado em segurança digital da PSafe (dfndr lab), 
que realizou um novo levantamento sobre o panorama da cibersegurança no Brasil com 
base em registros de julho. 
 
O estudo identificou 40 mil links de golpes ativos no período. Para ter acesso ao WhatsApp 
clonado da vítima, os fraudadores se apropriam do código de ativação do mensageiro, 
enviado por mensagem de SMS ao celular do usuário. Um dos procedimentos mais usados 
pelos criminosos para clonar as contas do aplicativo de mensagens consiste em acessar 
ilegalmente as conversas da vítima e se passar por ela para pedir dinheiro a parentes e 
amigos, que são instruídos a fazer depósitos em contas de terceiros. 
 
Outras formas de aplicar esses golpes envolvem o roubo de dados em sites de vendas, a 
utilização de nomes de artistas ou de marcas famosas e a clonagem de números junto às 
operadoras de telefonia. 
 
Os criminosos também têm utilizado como mote uma falsa pesquisa sobre a Covid-19. Eles 
entram em contato, se identificando como pesquisadores de um instituto conhecido e 
perguntam se a vítima ou algum conhecido já teve os sintomas do coronavírus. Ao fim da 
ligação, o criminoso pede um código PIN de seis dígitos enviado por SMS ao celular da 
vítima, que supostamente seria usado para validar a pesquisa. De posse desse código, o 
criminoso consegue invadir o WhatsApp. 



 
 
 

Como se comportar e fechar negócios em eventos online 
 

 
 
Um dos setores mais afetados neste processo de isolamento social foi a cadeia corporativa, 
nos eventos empresariais, feiras e convenções. Tivemos pouco tempo para reorganizar e 
implantar um formato que fosse adequado as nossas necessidades e dentro desta 
realidade de limitação social, o mais adequado é converter tudo para o formato digital 
online. 
 
O que por outro lado nos aproximou de novos públicos, em muitas cidades de forma 
simultânea, abrindo oportunidades em outros setores e ampliando horizontes. Mas uma das 
questões mais importantes é: como nos comportarmos nestes eventos online? De que 



maneira manter a etiqueta social, permitindo que o evento transcorra com tranquilidade e 
não tenha interferências?   
 
Conheça as dicas de Conceiyção Montserrat, CEO da Montserrat Consultoria, empresa 
especializada em gestão e desenvolvimento de negócios.  
 
Dicas para quem organiza os eventos: 
O ideal é obter uma plataforma personalizada aos interesses da empresa e o evento 
planejado, de maneira que seus clientes e convidados possam ter muitas informações 
dentro desta plataforma. Uma delas, é a informação resumida dos participantes por setor, 
criando janelas de assuntos, desta forma você favorece o networking entre eles. 
 
Tudo deve ser muito organizado, fácil acesso e as informações sejam claras e objetivas. 
Tenha uma sala privada para que os interessados possam agendar para conversar em 
particular com algum assunto de interesse e abrir possibilidades de fechar negócios entre 
eles. 
 
É de bom tom que os participantes se sintam, recebidos com atenção pela empresa 
organizadora e o ideal é a empresa enviar para cada participante o convite impresso, como 
o crachá de participação e outros brindes e mimos que os patrocinadores queiram oferecer. 
Isto mostra que a empresa se preocupa com cada um e que eles terão a mesma satisfação 
de ter participado presencialmente do evento. 
 
Estes eventos online vão permanecer após a pandemia e você poderá usar a plataforma 
em inúmeros eventos atingindo públicos de outras cidades, com custo reduzido e maior 
qualidade na apresentação de seus projetos ou produtos.  
 
Dicas para quem participa dos eventos: 
A postura social é fundamental em eventos corporativos, sejam eles físicos ou online. 
Portanto, a pessoa deve se arrumar como se estivesse presente no evento. Homens 
barbeados e bem vestidos. Mulheres com maquiagem, um bom penteado, acessórios, 
enfim tudo que pede um bom traje social. 
 
Tenha o cuidado de ficar em local silencioso, livre de som externo ou de interrupções. Se 
posicione em local neutro, sem muita decoração, pois o foco é o palestrante ou o executivo. 
 
Se utilizar a câmera de seu celular para participar do evento, tenha o cuidado de deixar o 
aparelho fixo, com bom enquadramento e uma iluminação externa que favoreça sua 
imagem. Pois em caso de inteiração com o palestrante é importante que ele veja você com 
clareza e cuide para que o microfone tenha uma boa qualidade de som. 
 
Pesquise quem são os participantes presentes no evento, sejam os executivos, empresas 
ou profissionais com o objetivo de networking. Isto vai favorecer em suas perguntas durante 
o evento. 
 
Seja claro e objetivo, fale com clareza, pois é importante que outras pessoas também 
participem, o questionamento deles com certeza enriquecerá o evento.  
Lembre-se que você está sendo visualizado por outras pessoas, principalmente o 
palestrante ou executivo, não fique se movimentando muito, levantando-se a todo 
momento. Fique tranquilo e olhe com olhos firmes para a pessoa, pois ela merece toda 
nossa atenção. 
 



Planeje o que deseja, troque contatos com os participantes mantenha o interesse dos seus 
contatos em sua empresa ou negócios falando pontualmente de suas qualidades e 
objetivos no evento. Mas tenha cuidado para não interromper a atenção da outra pessoa 
durante o evento. 
 
Quando for para uma sala privada para conversar, fique atento à comunicação não verbal, 
pequenos gestos nos mostram se elas estão interessadas ou não em seus negócios ou sua 
conversa. Um olhar contínuo para a tela do celular, mostrar-se inquieto, fala muito rápida e 
sem conteúdo são alguns sinais da falta de interesse. 
 
Se organize para ter uma apresentação de bom gosto e qualidade para apresentar a quem 
se interessar e entenda que você poderá atingir um número maior de contatos nos eventos 
online, permitindo que seu negócio ou empresa prospere. Se puder, contrate um anfitrião 
para cuidar do áudio, das apresentações em power point, para que foque exclusivamente 
no conteúdo. 
 
Seja elegante, focado e saiba que toda empresa necessita de parceiros para concluir 
grandes negócios. 
 
Lembrando que nossa postura é a mesma, o que mudou foi nossa forma de participação 
nestes eventos. 
 


