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Aplique na sua empresa e descubra 

o potencial do seu negócio.



E não é que 

começamos o ano 

mais confiantes? 

Com a vacina 

esperamos que

a economia 

brasileira decole.

Depois da 
tempestade
vem a bonança



O SUCESSO DOS 3R

Mas se você não está tão 
confiante, nós te apresentamos 
uma estratégia infalível:

O sucesso
dos 3R
Para deixar para trás os maus
tempos do ano passado.



Pesquisa do DataFolha

(jan-2021) revela 

que a maioria dos 

brasileiros, em torno 

de 68%, acreditam 

que esse ano será 

melhor que 2020.



Então prepare papel e caneta 

que chegou a hora de 

abraçar as oportunidades.



Depois disso.... bora decolar as suas vendas!

3R PARA 
APLICAR NA 
SUA EMPRESA

Agora conheça:



1: Resiliência

2020 nos mostrou que somos capazes de 

enfrentar crises, mas não sem sair ilesos. 

Há quem teve que da noite para o dia fechar 

as portas do seu comércio e teve que se 

reinventar para sobreviver. 



Por isso foi tão importante 
ter resiliência que é a 
mesma coisa que a

E olha que não foram poucas nesse último ano.

capacidade de se 
adaptar às mudanças.

”
“

1: Resiliência



Mas para isso precisamos 
parar e ver além. Sem 
otimismo ninguém 
conseguirá seguir em frente.

Especialistas incentivam que seja dado importância 
aos seguintes departamentos do seu negócio:

Investimentos em tecnologia e inovação
Logística das vendas
Ter uma gestão de estoque eficiente
Construir boas parcerias com fornecedores
Otimizar o planejamento estratégico

1: Resiliência



1: Resiliência

Mas se você quer seguir, que tal 
passarmos para o segundo R e se

Reinventar?

Assim, você encontra 
uma luz no fim do 
túnel para diferenciar 
o seu negócio.



2: Reinvenção
Essa é a palavra de ordem:

Se somos capazes de nos adaptar as mudanças, 

somos também capazes de sobreviver as 

dificuldades, seja elas quais forem.



Atualmente 14 milhões de brasileiros 
estão desempregados e outros tantos 
que eram empreendedores viram o 
seu negócio afundar em 2020

Não de forma literal, na prática mesmo.

Mas eles não desistiram, 
chegaram em casa e 
colocaram a mão na massa

2: Reinvenção



2: Reinvenção

Muitas pessoas começaram a 
produzir e vender diversos itens 
artesanais (doces e salgados, 
roupas, sabonetes, etc) e 
serviços (elétrica, informática, 
limpeza, ensino, consertos, etc)

Se tornou um negócio 
e hoje é a principal 
fonte de renda.

E o que começou sem pretensão, 
apenas como um quebra-galho,



2: Reinvenção

O que hoje pode ser fruto do 

mercado informal, daqui um 

tempo pode ser uma confeitaria 

ou uma fábrica de sucesso



As oportunidades não 
batem a porta de ninguém, 
é a dificuldade que nos 
impulsiona a mudar.

Nessa REALIDADE, mais que a criatividade, 
torna-se necessária a reinvenção e adaptação.

2: Reinvenção

É onde surgem novas e brilhantes ideias.



3: Realidade

Muitas pessoas que tem pequenos negócios 

tiveram uma surpresa ano passado. Com as 

restrições de convivência muita coisa mudou. 

Alguns empresários tiveram que arregaçar as mangas 

e estudar, se planejar e sentiram a necessidade de se 

adaptar ao terceiro R, a REALIDADE.



e terá que correr em busca do que não foi 

levado em consideração anteriormente.

Quem não está antenado 
nas transformações, 
ficou para trás

3: Realidade

No entanto sentiram na pele a falta 
de uma gestão eficiente, controle 
total da empresa e conhecimento 
geral sobre o seu negócio.

E de uma coisa temos certeza:



3: Realidade

A realidade é cruel mas temos 

que enfrentá-la.



Daí você se pergunta:

Como vou conseguir 
resistir a essa crise?

”
“

Conheça o seu negócio e então aplique os 3R.
A resposta é simples e direta:

Conhecer seu negócio vai além da contabilidade, além do 

produto que você oferece. É ter um raio-x, de dentro pra fora. 



O valor que você 
vende o seu produto 

te dá o lucro real?

Consegue ter todas 
essas informações 
mesmo distante da 

empresa?

Tem controle do 
estoque, do que entra 

e saí de mercadoria 
em tempo real?



Se você disse não para alguma 

dessas perguntas ou pensou muito 

na hora de responder você não 

conhece a sua empresa.

A boa notícia é que pode ser muito fácil resolver.

MAS TENHA CALMA



Proporcionando 

métricas, dados e 

apresentando a saúde 

da sua empesa. 

A tecnologia não 

é inimiga, ela veio 

transformar a sua 

visão de negócio.

Tudo isso através do 
seu smartphone.

Preste bem atenção



Está em dúvida 
e mesmo assim 
quer decolar seus 
negócios em 2021?

Então conte

conosco!

Será ótimo ver

você brilhar.





eme4.inf.br/rocket
0800 765 5540

Agora que você anotou o 
sucesso dos 3R e como 
descobrir o potencial,
aproveite as vantagens do i-ERP que 

oferece na eficiência da gestão da sua 

empresa e decole o seu negócio.


