
Em um cenário de crise, as necessidades das pessoas e dos negócios mudamdrasticamente. E com isso, novas oportunidades surgem. Com visão eplanejamento, é possível ganhar dinheiro e transformar comunidadesdurante a crise.

Uma das oportunidades criadas pela pandemia,por exemplo, foi a de ampliação do uso das
plataformas digitais para negócios, seja
em vendas ou em processos.

1
Novas oportunidades surgem

Comportamentos e crenças das pessoas tendem

a mudar após um período de crise. As prioridades

e necessidades se renovam. Assim, surgem novos

hábitos que podem permanecer após a crise.

Pergunte a si mesmo: quais hábitos de higiene,

consumo, trabalho e convivência você acha que

vão mudar após a pandemia da Covid-19?
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Mercados são transformados

permanentemente

3

Os custos de determinadas matérias-primas caem

4
Em um momento de crise, muitas pessoas se concentram
em consumir apenas o que é necessário para a sobrevivência.
Atender essa necessidade, sem expor o cliente aos riscos da
crise em questão, é uma excelente oportunidade de negócio
em si.

Pense: 

Quais são as principais necessidades das pessoas em
quarentena e daquelas nos grupos de risco? 
Como você pode ajudar a suprir essas demandas de
forma eficiente e segura?
Quais são as principais necessidades das empresas
em um momento como este? 
Quais produtos ou serviços você pode desenvolver
para apoiá-las?

O suprimento de necessidades básicas
é priorizado

4 FATOS QUE COMPROVAM QUE VALE

A PENA EMPREENDER NA CRISE

Tem dúvidas? Veja, a seguir, 4 fatos que comprovam que
vale a pena empreender na crise!

O empreendedorismo tem seus riscos e,
por isso, pode assustar algumas pessoas.

Sobretudo em um momento de crise,
como a enfrentada diante do

surgimento do novo Coronavírus.

Contudo, com planejamento, o
empreendedorismo ajuda não só

na criação de novos produtos e
soluções para o mercado e na

criação de receita para o
empreendedor, mas também no

desenvolvimento de novas
habilidades e competências.

E em um período de crise,
estas vantagens podem ser

potencializadas.
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Os custos de determinadas matérias-primas caem
A crise traz para muitos negócios uma paralisação dos estoques. Assim,seus valores tendem a cair. 

Avaliar como a crise afeta os custos de insumos pode ajudar a descobrirnovas possibilidades de negócios lucrativos que ofereçam produtos acustos viáveis para o consumidor.

Além disso, investindo nestes ramos, vocêajuda a escoar a produção de empresas queestão com os pátios parados.

O suprimento de necessidades básicas
é priorizado

novos negócios

matérias-primas


