
Atividade:  Reinventar e Empreender na Época de Pandemia 

Turma: Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo, Logística,  

Mecânica,  Comandos Elétricos e Design Gráfico. 

 

Educadora: Cláudia Paz 

 

Com a chegada do Coronavírus o mundo está se isolando frente a pandemia. Fronteiras entre 

países foram fechadas, pessoas devem se manter isoladas em suas casas, a proibição do direito de ir 

e vir, adotado em determinadas cidades, e aplicação de multas no caso de infração. Isso tudo provoca 

mudança na forma de viver das pessoas. O isolamento domiciliar é uma das medidas adotadas pelo 

governo para que as pessoas não frequentem lugares em grande quantidade, com a finalidade de 

proteção contra o coronavírus e evitar a superlotação e colapso em hospitais, em especial, os da rede 

pública. Essa medida afeta diretamente o comércio. Além da restrição de pessoas nas ruas, muita 

gente fica insegura sobre consumir ou não, de ir as lojas, shoppings, cabelereiros, etc. Com o 

isolamento social, disparam as compras pela internet. Com o aumento das compras on-line, as lojas 

físicas acabam sendo extintas, reforçando com isso, a necessidade do empreendedor em se reinventar 

e adotar medidas para superar a crise. As vendas on-line são as vendas através de plataformas na 

internet, também conhecidas como loja virtual. E, reinventar significa se transformar para não perder 

espaço, conquistar e manter clientes, é fidelizar o cliente. Se transformar exige certas características 

do empreendedor, conforme visto em nossos primeiros encontros no curso de empreendedorismo. O 

perfil empreendedor tem como características a capacidade de identificar oportunidades, liderar, 

organizar e gerenciar. Ter iniciativa para novos negócios e desenvolver mudanças relacionadas a 

empresa ou reinventar o empreendimento.  

Dito isso, convido vocês a uma reflexão sobre o que vocês podem fazer para mudar a 

realidade e começar a empreender, ou se reinventar diante da crise que estamos vivendo? Temos visto 

também nos jornais a abertura de muitas oportunidades para empreender e que estão dando resultados, 

por exemplo, a produção de equipamentos de proteção como máscaras, comércio de alimentos 

delivery, entre outros. Lembrem-se de que resiliência é uma das principais características do 

empreendedor. 

Para os empreendedores interessamos em se reinventar e interessados em virar um 

empreendedor, o Sebrae oferece cursos gratuitos e várias dicas.  Boa sorte! 

 

Prazo de entrega da atividade é até o dia 06/05/2020 (sexta-feira).  

Enviar no email: claudia.paz@idb.org.br 
 

Fonte: https://avozdacidade.com/wp/isolamento-social-afeta-as-vendas-do-comercio-varejista/ 

https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/6feb1b020007dc75

7e90b659ae52908a/$File/19402.pdf 
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