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Não há dúvidas que a 
Covid-19 representa 
uma crise global sem 
precedentes, com números 

assustadores, sendo mais de 2,4 
milhões de casos confirmados no 
mundo, mortalidade superior a 165 
mil pessoas e aproximadamente 
624 mil curados, conforme dados 
recentes da Universidade Johns 
Hopkins (EUA), publicados em 19 de 
abril de 2020.

No Brasil, o cenário não é diferente. 
A pandemia continua afetando 
diretamente o cotidiano das 
organizações, sociedade e pessoas, 
modificando suas rotinas e padrões 
de comportamento, o que muitos 
têm chamado de "novo normal". 
Segundo dados publicados pelo 
Ministério da Saúde, nesta mesma 
data, o Brasil possui mais de 38 mil 
casos confirmados, 2.462 casos fatais 
e aproximadamente 22 mil curados.

Com o avanço da Covid-19, diversas 
projeções e estimativas foram 
revistas, setores da economia estão 
sendo drasticamente impactados e a 
vida das pessoas transformadas com 
medidas preventivas adotadas pelo 
governo brasileiro e a indústria. 

Segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), no relatório 
"World Economic Outlook", de abril de 
2020, mais de 90 países já recorreram 
à instituição solicitando financiamento 
emergencial. O instituto destacou 
ainda que o PIB mundial deverá 
recuar 3%, enquanto no Brasil 
teremos uma redução de 5,3% na 
atividade econômica, com uma taxa 
de desemprego próxima dos 15%. 

Os mercados dos EUA e o europeu 
devem enfrentar uma redução de 
5,9% e 7,5%, respectivamente, 
enquanto China e Índia projetam 
um crescimento de 1,2% e 1,9%. 
Apesar das preocupantes projeções 
para 2020 no cenário global, o FMI 

apresenta um crescimento relevante 
nas economias em 2021, sendo os 
EUA e a Europa 4,7%, China 9,2%, 
Índia 7,4% e Brasil 2,9%.

Frente a essas projeções, podemos 
entender que teremos um 2020 
extremamente desafiador, e, ao 
mesmo tempo, devemos estar 
preparados para a retomada 
impulsionadora da atividade 
econômica, acompanhando o  
cenário de otimismo traçado pelo  
FMI para 2021.

Neste momento, os governos, sejam 
das economias avançadas ou em 
desenvolvimento, estão mobilizando 
suas energias para tratarem da crise 
na saúde pública, sem esquecerem 
dos efeitos colaterais na economia. 

Por meio de diversas políticas 
públicas, buscam garantir a saúde 
e a subsistência das populações 
mais vulneráveis, ao mesmo tempo 
em que propõem estratégias para 
manterem níveis de consumo e 
produtividade da indústria para 
protegerem empregos e capacidade 
econômica, como a postergação 
do pagamento de alguns impostos 
e programas de manutenção do 
emprego.

Além disso, o governo tem 
desenvolvido linhas de 
financiamentos para pagamento da 
folha salarial com recursos do Tesouro 
Nacional, oferta de crédito por 
bancos públicos, isenção temporária 
de impostos sobre operações 
financeiras, entre outras medidas, 
superando R$ 1 trilhão no combate à 
Covid-19 e recuperação da economia.

Para atravessar esta pandemia e 
estarmos prontos para a retomada, 
os empresários devem avaliar a 
adoção dos planos governamentais 
e desenvolver ações inovadoras 
gerenciando os negócios de forma 
eficiente e eficaz para o futuro de 

sociedades, pessoas, empresas 
e acionistas. Algumas iniciativas 
serão fundamentais para a indústria 
superar esse cenário e confirmar as 
projeções do FMI, por exemplo:

•	 Continuidade dos negócios: 
desenvolver planos de 
continuidade de negócios 
sustentáveis para reiniciar as 
operações. Avaliar possíveis 
interrupções na cadeia de 
suprimentos; avaliar os 
próximos cenários de produção 
e desenvolver planejamento de 
contingência, gerenciamento de 
crises e estratégias para mitigar 
o risco de escassez.

•	 Ambiente regulatório e 
subsídios governamentais: 
avaliar as medidas de incentivo 
fiscal e monitorar a mudança do 
ambiente regulatório. Negociar, 
com o governo, planos de 
recuperação para a indústria.

•	 Estratégias de redução de 
custos: reduzir custos, revisar 
eficiência e metas de economia, 
incluindo a identificação de 
oportunidades e mecanismos  
de baixo custo para proteger o 
lucro líquido.



•	 Tecnologia: entender como 
o novo modelo operacional 
(trabalho remoto) afeta as 
plataformas de tecnologia, 
incluindo o gerenciamento 
de dados e informações e a 
necessidade de sistemas e 
aplicativos em cloud.

•	 Cadeia de suprimentos 
e operações: desenvolver 
estratégias de negócios 
globais, entender os desafios 
de transporte e conduzir um 
planejamento de suprimentos 
a longo prazo, incluindo a 
redução da exposição excessiva, 
dependências de mercado, de 
terceiros e/ou de produtos.

•	 Gerenciamento de caixa e 
liquidez: avaliar o impacto 
da redução de produção e 
receita no fluxo de caixa e 
implementar mecanismos para 
melhorar a atual posição de 
caixa e otimização de liquidez, 
capital de giro, entre outros. 
Reinventar o processo de 
vendas e relacionamento com 

•	 Fusões e aquisições / 
estratégia financeira: avaliar 
os negócios não essenciais 
e/ou de baixo desempenho, 
transformando o risco da crise 
em oportunidade de geração   
de negócios.

•	 Gerenciamento de riscos: 
desenvolver estratégias de 
riscos de terceiros, reavaliar 
programas de auditoria interna, 
compliance e investigação e 
detectar riscos cibernéticos. 
Implementar soluções baseadas 
em Data Analytics permitindo 
aperfeiçoamento no processo 
de tomada de decisões com 
foco em gerenciamento   
de riscos.

Colaboração, competência, 
confiança e resiliência são 
essenciais para a retomada 
e transformação do futuro da 
indústria. Pensem nisso!

Finalmente, gostaria de 
compartilhar uma reflexão 
do historiador Yuval Noah 
Harari - "A humanidade agora 
está enfrentando uma crise 
global. Talvez a maior crise da 
nossa geração. As decisões 
tomadas pelas pessoas e pelos 
governos nas próximas semanas 
provavelmente moldarão o mundo 
nos próximos anos. Eles moldarão 
não apenas nossos sistemas 
de saúde, mas também nossa 
economia, política e cultura". n

clientes, incluindo revisão de 
contratos.

•	 Transformação digital: 
concentrar os esforços 
na transformação digital 
tornando-se mais ágil, 
com investimentos em 
tecnologias avançadas, como 
inteligência artificial, machine 
learning, automação de 
processos robóticos (RPA), 
Internet das Coisas (IoT) e 
tecnologia móvel.

•	 Estratégias de capital 
humano e força de 
trabalho: equilibrar força 
de trabalho remota versus 
tradicional por meio de 
avaliações e projeções de 
cenários.


