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O mundo vive uma crise na saúde sem precedentes, e nenhuma
empresa, pequena ou grande, está imune às suas consequências.
Diante da propagação da COVID-19, os países entraram em isolamento
preventivo para enfrentar o contágio. Contudo, ao buscar frear a
expansão desse vírus, inevitavelmente, a atividade econômica foi
afetada, pois esse distanciamento social implica na desaceleração da
produção ou, inclusive, na sua interrupção por completo, o que leva a
uma economia fechada e paralisada.
 
O impacto nas cadeias de abastecimento e no mercado e as mudanças
na demanda e na produção são alguns dos desafios que todas as
empresas têm que enfrentar na atualidade. A importância de estudar o
contexto e de se preparar para os cenários que podem afetar o bom
funcionamento delas é fundamental para garantir sua permanência no
tempo. Além disso, sua capacidade para planejar, controlar e superar a
crise permitirá que elas cresçam mais fortes.
 
Setores como o do turismo, que compreende companhias aéreas,
agências de viagem e hotéis, e os que são dependentes da cadeia
internacional de abastecimento, como a indústria automotiva, a
calçadista, a têxtil, a tecnológica e a de artigos para a casa, são os mais
afetados pela crise de saúde pública provocada pelo novo coronavírus.
 
A preocupação com os efeitos da pandemia se estende a todos os
setores da economia latino-americana, portanto, é necessário pensar
quais são os principais desafios para os quais as empresas devem
estar preparadas.
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ECONOMIA NA
AMÉRICA LATINA

Segundo informações da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), a
economia da região será impactada em diferentes áreas: exportações, turismo, preço dos
produtos e investimentos. Tudo isso trará um aumento de até 10% no desemprego.

Especialistas da Ernst & Young divulgaram uma lista com os setores mais afetados com a
crise da COVID-19:

QUAIS OS SETORES MAIS AFETADOS PELA CRISE?

Alicia Bárcena, secretária-executiva da Cepal, indica que a pandemia do coronavírus coloca
em perigo a saúde humana e terá impacto em uma economia mundial já enfraquecida,
afetando tanto a oferta quanto a procura, devido à interrupção das cadeias de produção ou à
perda de ingressos e de rentabilidade em consequência do desemprego.

Indústria têxtil: em Suzhou (cidade da China), fábricas onde são produzidos 80% dos
vestidos de noivas vendidos no mundo inteiro foram fechadas;

Indústria tecnológica: já houve uma queda de 50% da exportação de smartphones;

Turismo: hotéis, cruzeiros, enfim, toda a indústria do turismo vem sofrendo grandes
impactos, principalmente porque os chineses, só em 2018, realizaram cerca de 150
milhões de viagens;

Companhias aéreas: a Associação Internacional de Transporte Aéreo afirmou, em
fevereiro, que as companhias aéreas já tinham perdido quase 30 bilhões de dólares em
2020 devido ao surto do coronavírus;

Indústria farmacêutica: já se encontra em estado de alerta por causa da importância da
China como fornecedora de matérias-primas para muitos produtos farmacêuticos;

Comércio e varejo: são afetados de maneira significativa pela mudança no
comportamento da demanda de certos produtos, tanto devido à diminuição da procura
quanto ao seu aumento desproporcional;

Indústria petrolífera: a China é um dos principais países consumidores de petróleo.
Relata-se uma queda de mais de 20% no consumo após o surto do coronavírus;

Setor industrial e manufatureiro: o fechamento de importantes fábricas na Itália poderá
afetar gravemente a produção de automóveis europeus;

Indústria do entretenimento: filmagens de filmes e séries, shows e festivais estão sendo
adiados e, inclusive, cancelados. Além disso, as salas de cinema em todo o mundo se
encontram fechadas, o que gera perdas milionárias para a indústria.
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Ainda que haja um plano de crise estabelecido e claro, no momento de enfrentar um episódio
inesperado e difícil, sobre o qual não se tem controle, a gestão de uma empresa pode se
tornar complexa. Dependendo do tipo de problema, é importante considerar determinadas
ações para garantir sua permanência no tempo.
 
Além disso, a competitividade das empresas da América Latina se dá por meio da correta
interrelação entre seis verticais que, se administradas corretamente em momentos de crise,
colaboram consideravelmente para a sustentabilidade dessas organizações. Essas verticais
são:

A Empresas SURA conta com especialistas de cada setor de negócios, por isso,
compartilhamos alguns conselhos para as companhias superarem os momentos difíceis e
administrarem, de maneira adequada, uma crise.

O primeiro passo deve ser a diminuição das despesas, pois reduzi-las e otimizá-las é um
tema estratégico. Focar nas despesas-chave que podemos controlar sem que o negócio
seja afetado é uma das primeiras estratégias para enfrentar a crise e, inclusive, deveria
ser até mesmo antes dela.

VERTICAL
FINANCEIRA

A seguir, relacionamos algumas estratégias.

O QUE FAZER EM UMA CRISE?

Financeira

Proteja a liquidez e projete o caixa. Os cenários de fluxo de caixa devem
contemplar, adicionalmente, durações diferentes à da conjuntura: 1 mês, 2 meses
e 6 meses;

Elimine todos os gastos desnecessários;

Talento Humano
Legal
Mercados

Tecnologia
Operacional
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Faça pagamentos fracionados aos fornecedores e, caso eles também sejam seus
clientes, permita que eles façam o mesmo com você. Monitore a saúde financeira
cliente/fornecedor;
Crie descontos para motivar o pagamento imediato;
Renegocie com bancos e aproveite todas as oportunidades financeiras vigentes
para alavancar a liquidez, aumente o prazo dos créditos e negocie períodos para
pagamentos a capital e juros.

Comunique-se de maneira honesta, mas otimista com os colaboradores, dando
prioridade ao seu bem-estar e à sua saúde física e mental;

Evite tomar decisões apressadas que, em médio prazo, possam impactar a produtividade
e a eficiência. Todas as decisões devem considerar dois tempos: em curto e em longo
prazo;

Tente criar entornos mais colaborativos, flexíveis e globais que, adicionalmente,
permitam outros sistemas de remuneração e fortalecimento da cultura empresarial. O
home office é um deles;

Motive, incentive e favoreça à exposição de iniciativas de economia e redução de gastos
com o objetivo de gerar nos colaboradores uma cultura de cuidado e, além disso,
conscientizá-los indiretamente sobre possíveis mudanças adjacentes. Um comitê de
crise também pode ser de grande utilidade.

VERTICAL
TALENTO HUMANO

Em tempos de dificuldades, os colaboradores requerem liderança com enfoque na gestão
da incerteza. Por isso, algumas dessas estratégias poderão ser de grande utilidade para a
administração das equipes.
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Abaixo, algumas estratégias.

Estabeleça um plano comercial;
Projete quedas da demanda em 50%;
Defina um plano de contenção de custos exaustivo;
Administre o faturamento e a carteira minuciosamente;

Aumente seus ganhos. Embora seja um cenário complexo, em uma situação de crise, a
reinvenção empresarial e a ressignificação de canais, produtos, serviços, entre outros,
pode capitalizar as dificuldades.

2.

Adie projetos e investimentos;
Interrompa investimentos de maior risco;
Revise quais são os ajustes trabalhistas que conferem mais bem-estar à empresa
e aos seus colaboradores;
Suspenda ou diminua os dividendos.



Para as empresas com estruturas familiares, deve-se levar em consideração mecanismos
de coesão nos quais a família acionista compreenda a realidade empresarial e seus
efeitos em curto, médio e longo prazo. Assim:

2.

Atente-se aos aspectos financeiros e emocionais: o medo de perder a base familiar pode
desestabilizar os membros. É momento de estarem unidos e de serem otimistas, com
metas claras;

Identifique e ouça a realidade financeira e emocional de todos os membros da sua
família: estabeleça mecanismos de solidariedade além do econômico, que gerem um
maior senso de pertencimento e uma percepção coletiva da realidade;

Relembre e revisite as histórias de resiliência e perseverança familiares:  fale sobre os
mecanismos de superação, a capacidade de resistência e os pilares de fortaleza da
família. Líderes naturais não propiciam brigas de poder;

Defina mecanismos para o diálogo e as tomadas de decisão frequentes e
sistemáticas:  peça conselhos de acionistas, faça reuniões familiares e implemente
comitês de crise para melhorar a comunicação e lidar com a ansiedade.

Medidas de flexibilidade interna: ajuste as condições de trabalho, como as distribuições
das jornadas. O home office é uma alternativa.

Avalie a possibilidade de conceder férias coletivas.

Avalie as alternativas legais que permitem a redução de jornada de trabalho e redução
salarial, bem como a suspensão do contrato de trabalho.

Identifique se as eventuais modificações na legislação podem favorecer seu
planejamento tributário durante o período da pandemia.

Revise os contratos firmados para identificar oportunidades.

VERTICAL
LEGAL

Nos momentos empresariais complexos, as decisões relativas aos aspectos trabalhistas são
fundamentais para administrar a crise. No entanto, não são sempre as mesmas e nem
sempre são extremas. Algumas alternativas podem funcionar.



VERTICAL
MERCADOS

VERTICAL
TECNOLOGIA

Uma crise é também uma oportunidade de reestruturar modelos de negócios como os
conhecemos até agora. Manter uma visão otimista sobre o mercado é fundamental para
focar na inovação, e não no medo. A seguir, relacionamos alguns pontos-chave que poderão
ser de grande utilidade para que as empresas possam definir suas estratégias de
sustentabilidade em momentos complexos.

Geralmente, a tecnologia é uma das áreas de maior investimento nas empresas, mas, em
momentos de crise, esses projetos muitas vezes podem esperar. Atualmente, existem várias
maneiras de ter um impacto tecnológico importante que não requerem desenvolvimentos
próprios, mas sim um conhecimento das ferramentas corretas para potencializar a
conectividade e a eficiência empresarial.

Crie uma estratégia de mercado consciente: identifique os possíveis cenários de oferta e
demanda, segmente os produtos e serviços empresariais e os possíveis clientes em
potencial, revise implicações sobre os orçamentos e as prioridades das equipes de
vendas.

Evite criar uma única estratégia. Em momento de crise, é necessário ter muitas
intenções em diferentes caminhos ao mesmo tempo.

Estabeleça mecanismos de comunicação direta e relacional com os clientes, escute e
responda rapidamente às suas necessidades e faça com que a equipe comercial se
dedique à criação de estratégias para mitigar impactos no segundo semestre. Além
disso, administre os clientes estratégicos e defina planos colaborativos com eles para a
atual conjuntura e para a pós-conjuntura, como uma aposta societária em longo prazo.

Considere táticas dinâmicas de preços,  como a criação de descontos para motivar o
pagamento imediato; a criação de cupons de solidariedade de uso posterior à crise, sem
afetar a ressonância emocional da sua marca ou empresa; a criação de promoções
comerciais com menor margem de lucro, mas maior movimento de caixa, e vendas
financiadas com “período de graça” (vendas parceladas).

Revise a reestruturação de canais comerciais respondendo às perguntas: por que,
quando e onde os meus clientes comprariam?



A digitalização de documentos, as interfaces virtuais, o trabalho remoto e a
implementação de estratégias para aliviar o trabalho rotineiro serão pontos que a
tecnologia deverá resolver;

Administre os fornecedores inventariando os estratégicos e os não estratégicos e os
possivelmente frágeis nesta conjuntura;

Faça um acompanhamento da cadeia de abastecimento;

Estabeleça planos de pagamento com os fornecedores frágeis e vulneráveis diante da
crise de maneira antecipada;

Estabeleça papéis fundamentais na empresa, mecanismos de gestão da crise e de
tomadas de decisão urgentes.

O fortalecimento das equipes e das ferramentas digitais que permitam a inserção
em novos canais de comercialização com investimentos mais acessíveis. A
ativação de redes sociais, a participação em comunidades solidárias, a presença
em marketplaces de terceiros e a ativação de canais virtuais são algumas
estratégias úteis.

A seguir, apresentamos algumas estratégias.

VERTICAL
OPERACIONAL

A gestão operacional é fundamental nas crises. As operações leves quanto aos custos e às
despesas, que mantêm os mínimos operacionais e uma capacidade de produção com o
cenário mínimo em ingressos, são uma estratégia prioritária para controlar as conjunturas.
Além disso, são possíveis as seguintes táticas:

Nesse sentido, as empresas têm o dever moral de dar instruções oportunas aos seus
trabalhadores. É um momento para serem otimistas, mas realistas; é hora de transformar,
ressignificar o modelo de negócio e fortalecer a companhia por meio da diversificação de
canais, produtos e serviços.

A revista de negócios Harvard Business Review publicou algumas recomendações para que
as empresas se antecipem às próximas crises. Embora a crise provocada pela pandemia da
COVID-19 tenha sido inesperada, os planos de contingência deveriam sempre ficar em cima
da mesa para enfrentar os momentos de conjuntura mundial.

COMO SE PREPARAR PARA ENFRENTAR FUTURAS CRISES?



Para os especialistas de Harvard, os empresários devem estar capacitados para as fases
posteriores à pandemia, já que se espera que seus efeitos na economia sejam percebidos
pelo resto do ano. Por isso, desenvolver um plano eficaz de resposta às crises corporativas
poderá garantir mais ordem e preparação quando este período tiver acabado por completo.
 
Além disso, eles aconselham que todos façam uma reflexão sobre as lições da crise, já que
se trata de uma oportunidade de aprendizagem valiosa. Os donos de pequenas, médias e
grandes empresas devem registrar as respostas, as descobertas e as ações que
desenvolveram durante essa situação para revisá-las mais à frente e identificar as possíveis
formas de otimizá-las para cenários futuros.
 
Esta crise mundial também deve levar as companhias a repensarem sobre suas cadeias de
abastecimento, pois a COVID-19 tem trazido à tona a vulnerabilidade delas. Para os
especialistas de Harvard, é necessário um novo tipo de processo que permita às empresas
reconfigurarem, de forma rápida, as suas cadeias de abastecimento e serem mais ágeis e
sensíveis às flutuantes políticas globais do comércio, às dinâmicas da oferta e às
interrupções inesperadas dos mercados.
 
Por último, as empresas devem se preparar para um mundo em constante mudança, pois
essa pandemia vai transformar tanto as empresas quanto a sociedade e suas formas de
consumo. Repensar atividades e adaptar os orçamentos são os principais desafios que as
companhias devem enfrentar para conseguir recuperar a economia quando essa pandemia
passar.
 
Diante dos diferentes desafios que a economia mundial apresenta na atualidade, as
empresas têm a obrigação de revisar seus planos e projetos de acordo com o contexto em
que se encontram, fazendo com que as decisões que forem tomadas sejam um apoio para
superar o presente sem afetar sua continuidade no futuro.

EMPRESAS |



A SAÚDE É DE RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA DAS
MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS.
JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.
SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA TIRAR
SAUS DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM A
EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS NOSSO
ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

Para mais informações, acesse:
www.segurossura.com/empresas-sura


