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As crises são momentos de aprendizagem para todos, especialmente
para os empresários, porque significam a reinvenção acelerada de
modelos de negócio, além do fortalecimento e da diversificação de
canais e portfólios que conduzem ao próximo salto empresarial.

No entanto, também temos que reconhecer que este momento requer
sobriedade para tomar as decisões pertinentes e assegurar a
sustentabilidade do negócio, pois o principal desafio das empresas
agora é tomar decisões a tempo.

Em momentos de complexidades econômicas, para proteger as
pequenas e médias empresas, que são responsáveis por 90% da
economia da América Latina e impactam 7 a cada 10 famílias na região,
é fundamental mitigar os impactos de qualquer crise.

Entretanto, as empresas são tão diversas, heterogêneas e complexas
entre si que parece que cada caso é particular, mesmo que elas
compartilhem muito em termos administrativos e culturais. Durante
esse tipo de conjuntura, os atores políticos e econômicos se
concentram em minimizar riscos, em cuidar dos elos mais críticos da
produção industrial para evitar desabastecimentos massivos de
produtos básicos, matérias-primas e provisões em médio prazo e em
restaurar a confiança, o maior inimigo do comércio. Neste documento,
compilamos algumas soluções que, por meio da Empresas SURA,
colocamos à disposição dos empresários da América Latina.

Empresas SURA, aqui os empresários têm seu lugar.



IMPACTO MACROECONÔMICO

O primeiro aspecto a ser considerado é o esgotamento da globalização como a conhecemos.
A crise financeira internacional de 2008 já havia nos dado alguns indícios, mas mesmo assim
os problemas que a originaram foram ignorados. Entramos em uma fase de interrupção e
reorganização da economia global com a ruptura das grandes cadeias de valor que existiam
no comércio internacional.

Diante dessa situação, é provável que em alguns mercados ocorra um incentivo de compra
nacional com o objetivo de reposicionar as empresas e a malha industrial, principalmente de
setores estratégicos.

O encarecimento de alguns produtos e serviços, a vigilância sobre o comércio, a
reconfiguração das relações econômicas, o forte impacto sobre as economias menos
desenvolvidas e o reconhecimento de alguns setores mais afetados, como o turismo, as
viagens, os comércios e aqueles que dependem da cadeia internacional de fornecimento
(indústria automobilística, de calçados, têxtil, alta tecnologia e artigos domésticos,
estendendo os efeitos sobre todos os setores e subsetores da economia, como a mobilidade
e o entretenimento), são alguns dos fenômenos que notamos com essas transformações.

QUAIS SERÃO AS MUDANÇAS NA GLOBALIZAÇÃO?

QUAIS SÃO AS INDÚSTRIAS PROTAGONISTAS DA CRISE?

FONTE: IPSOS LATINOAMÉRICA



As crises, certamente, são aceleradoras de mudanças, e as indústrias — como a
farmacêutica (vitaminas e suplementos), alimentícia, de comércio, de produção, de
distribuição de bens e serviços básicos (baseados no home office), de comércio eletrônico e
de entretenimento (formação on-line, serviços on-line e entretenimento virtual) — podem ser
as primeiras a satisfazer as necessidades de um consumidor que se encontra ansioso diante
desse tipo de cenário.

Em momentos de incerteza, a demanda do consumidor por bens de consumo diminui, e este
é definitivamente um dos fatores que fazem com que a cadeia de produção desses tipos de
produtos seja afetada. Pensando no cenário da COVID-19, essa situação só mudará quando a
preocupação pelo vírus diminuir e  a situação se normalizar. 

FONTE: IPSOS LATINOAMÉRICA

O QUE AS PESSOAS CONSOMEM?

Ter acesso a alimentos básicos se torna prioridade, e a aparência deixa de ser relevante.
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VERTICAL FINANCEIRA

Em momentos de crise, a economia e as PMEs entram em “modo de sobrevivência” e
normalmente contam com um tempo muito mais curto do que se pode pensar para
sobreviver. O primeiro passo para a economia não colapsar (com efeito dominó de
fechamento de empresas e uma disparada do desemprego) é encontrar mecanismos para
que as PMEs possam manter o funcionamento mínimo da cadeia de produção, serviços e
pagamentos, para que possam voltar a produzir quando o período de incertezas se
estabilizar. É uma corrida contra o tempo.

Ações imediatas

Os ganhos rápidos e urgentes são fundamentais para mitigar qualquer impacto, por isso,
existem quatro ações fundamentais para administrar:

Avaliar riscos ao planificar cenários.
Monitorar tais cenários.
Administrar a operação em crise.
Comunicar os funcionários e os cliente de maneira oportuna.

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.

1.

2.

3.

4.

O QUE PODE SER FEITO?



2. Aumentar ganhos

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

Algumas estratégias:

Estabelecer um plano comercial e projetar quedas da demanda em 50%;

Definir um plano de contenção de custos exaustivo;

Administrar o faturamento e a carteira minuciosamente;

Fazer pagamentos fracionados aos fornecedores e, caso eles também sejam seus
clientes, permitir que eles façam o mesmo com você e monitorar a saúde financeira
cliente/fornecedor;
Criar descontos para motivar o pagamento imediato;

Renegociar com bancos e aproveitar todas as oportunidades financeiras vigentes para
alavancar a liquidez, aumentando o prazo dos créditos e negociando períodos para
pagamentos a capital e juros.

As crises também são oportunidades de criação e de inovação, pois encontramos nelas
possibilidades que podem despertar empreendimentos inigualáveis.

Algumas estratégias:

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

Eliminar todos os gastos desnecessários;

Adiar projetos e investimentos;

Interromper investimentos de maior risco;

Revisar quais são os ajustes trabalhistas que conferem mais bem-estar à empresa e aos
funcionários;

Suspender ou diminuir os dividendos.

A redução e a otimização de gastos são um tema estratégico. Focar  as  áreas-chaves  de  que
se tem controle sem afetar o negócio é uma das primeiras estratégias. 

Diminuir os gastos é uma das estratégias mais complexas para as gerências. No entanto,
vencer esse medo é fundamental para a sustentabilidade do negócio.

HÁ DUAS CORRENTES PRINCIPAIS

1. Diminuir gastos

*https://segurossura.com/br/wp-content/uploads/sites/4/2020/06/material-fluxo-de-caixa.pdf



Em tempos de dificuldades, os colaboradores requerem uma maior liderança enfocada na
gestão da incerteza, uma das principais características do líder atual. É por isso que
algumas destas ações poderão ser de grande utilidade para a administração das equipes.

VERTICAL TALENTO HUMANO

Algumas estratégias:

Comunicar-se de maneira honesta mas otimista com os funcionários, dando prioridade
ao bem-estar e à saúde física e mental deles;

Reconhecer quais são os funcionários-chave e incentivá-los a se comprometer
emocionalmente com a empresa;

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

Tentar 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;
Motivar, incentivar e favorecer nos funcionários a exposição de iniciativas de economia e
redução de gastos com o objetivo de gerar neles uma cultura de cuidado e, além disso,
conscientizá-los indiretamente sobre possíveis mudanças adjacentes. Um comitê de
crise também pode ser de grande utilidade.



Identifique e escute a realidade financeira e emocional de todos os membros e
estabeleça mecanismos de solidariedade que vão além do plano econômico e que geram
um maior sentimento de pertencimento e percepção coletiva da realidade;

Lembre e revise as histórias familiares de resiliência e perseverança, os mecanismos de
recuperação, a capacidade de resistência e os pilares de força familiar, como os líderes
naturais que não permitem as brigas de poder;

Defina mecanismos para o diálogo e a tomada de decisões frequentes e sistemáticas,
como conselhos de acionistas, reuniões familiares e comitês de crise para melhorar a
comunicação e administrar também a ansiedade. Não esqueça que, diante da crise, os
mais velhos e os fundadores têm alta capacidade de liderança e são mais arrojados na
administração das empresas.

VERTICAL LEGAL

Nos momentos empresariais complexos, as decisões sobre aspectos trabalhistas são
fundamentais para administrar a crise. No entanto, não são sempre as mesmas e nem
sempre são extremas. Alguns pontos intermediários podem funcionar.

1. Medidas de flexibilidade interna: modifique substancialmente as condições de trabalho,
como as distribuições das jornadas e as mudanças de turno. O  home office é uma
alternativa.

Aspectos financeiros e emocionais: o medo de perder a base familiar pode desestabilizar
os membros. É hora de estarmos unidos e sermos otimistas estabelecendo focos claros;

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



VERTICAL MERCADOS

Uma crise é, principalmente, uma oportunidade de reestruturação dos modelos de negócio
como os conhecemos. Inclusive, algumas crises foram bastante úteis para o ressurgimento
de ideias de negócio empoeiradas que se converteram, em muito pouco tempo, em
empresas em potencial.

Manter um olhar otimista sobre o mercado é fundamental para manter-se focado na
inovação e não no medo. Citamos aqui alguns dos pontos fundamentais que poderão ser de
grande utilidade para que as empresas possam definir suas estratégias de sustentabilidade
em momentos complexos.

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

3.

4.

5.

Revisão das leis para causas de suspensão, término, cláusula penal e indenização.
Suspensões de contratos de trabalho ou demissões individuais ou coletivas por justa
causa e com pagamento da indenização devem ser feitas com bastante atenção.

Identificação de oportunidades de administração em tesourarias, impostos, retenções
na fonte e outros, de acordo com diretrizes governamentais.

Revisão de obrigações contratuais com o objetivo de encontrar alívios.

2. Outorga de férias coletivas e antecipadas acordadas.



VERTICAL TECNOLOGIA

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.

2.

3.

4.

5.

Evite criar uma única estratégia. Em momentos 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 restruturação de canais comerciais respondendo às perguntas: por que,
quando e onde os meus clientes comprariam?



A administração operacional é fundamental na crise. As operações leves a partir do custo e
do gasto, que mantêm os mínimos operativos e uma capacidade de produção com o cenário
mínimo de faturamento, são uma estratégia prioritária. Também podemos contemplar as
seguintes táticas:

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

Faça um acompanhamento da cadeia de abastecimento;

VERTICAL OPERACIONAL

1.

2.

A digitalização de documentos e o uso da tecnologia, o trabalho remoto e a
implementação de estratégias para aliviar o trabalho rotineiro são pontos que a
tecnologia deverá resolver.

Fortalecer as equipes e as ferramentas digitais que permitam a entrada em novos canais
de comercialização, que não precisem de mais investimento e que evidenciem
resultados em curto prazo, deve ser um dos focos dos líderes das tecnologias. Para os
líderes comerciais, a ativação de redes sociais, a participação em comunidades
solidárias, a presença em marketplaces de terceiros e a implementação de canais
virtuais são algumas das tarefas para trabalhar em conjunto.

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
tomada de decisões urgentes.



É um momento para ser otimistas, mas realistas.

É um momento para alcançar, com método e disciplina, transformações urgentes que
demorariam anos nos processos tradicionais.

É um momento de ressignificação do modelo de negócio e de fortalecimento empresarial
por meio da diversificação de canais, produtos e serviços que até então eram dependentes.

É um momento para dar o próximo passo empresarial, que, com solidez, estrutura e
acompanhamento estratégico, permita reconhecer as debilidades e fortalezas da
organizacão para levá-la a um contexto mais competitivo.

OUTROS ASSUNTOS

As empresas têm o dever moral de dar indicações oportunas a seus funcionários, bem
como de lembrá-los das medidas de proteção individual que devem ser seguidas de acordo
com as recomendações do governo.

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

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


