
  

 

     

 ...e depois que a crise passar?  
PROVIDÊNCIAS QUE DEVERÃO SER TOMADAS PELAS EMPRESAS 
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 (41) 99205-7065 

 Ricardo Formanek 

 ricardo@ellevare.com.br 

 www.ellevare.com 

RECOMEÇO 
 

Se há alguma certeza nessa crise do covid-19 é que, como toda crise, ela 
irá acabar em algum momento. Há também mais duas constatações 
comuns à praticamente todas as crises: Teremos OPORTUNIDADES e 
LIÇÕES APRENDIDAS. 

No campo das oportunidades e das lições aprendidas veremos 
empresas ocupando novos espaços e oferecendo novos produtos e 
serviços. 

A seguir apresentamos alguns aspectos aos quais as empresas deverão 
estar atentas para a retomada dos negócios. 

 
 

 

◦ ECONOMIA 

◦ CLIENTES 

◦ FORNECEDORES 

◦ COMPETIDORES 

 

ASPECTOS A SEREM ANALISADOS 
 

Como a economia irá reagir? Que segmentos foram mais afetados? 

Como a base de clientes se modificou? Que comportamentos foram 
alterados e quais desses comportamentos se tornarão permantentes? 

Com que fornecedores ainda podemos contar e quais as novas 
condições de fornecimento (Ex.: preços, prazos de entrega, logística)? 

Que competidores fecharam suas portas e em que condições estão 
aqueles que permanecem no mercado? 

 

 
 

◦ SEGMENTOS 

◦ CANAIS DE VENDA 

◦ COMUNICAÇÃO 

◦ PARCERIAS 

ESTRATÉGICAS 

 

 O QUE MUDOU? 
 

Será que conseguimos enxergar quem é o nosso cliente? Quais os 

clientes que geram nossas receitas e que setores não são mais tão 

interessantes assim? 

Durante a crise, como nos comunicamos e nos relacionamos com 

nossos clientes? Houve alguma melhoria que poderá ser aproveitada? 

Investimos em e-commerce, delivery, vouchers? Quais os resultados 

obtidos e quem são nossos novos parceiros de negócios? 
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◦ MISSÃO E VISÃO 

◦ CENÁRIOS 

◦ METAS E 

INDICADORES 

◦ VANTAGEM 

COMPETITIVA 

 

O QUE QUEREMOS PARA O FUTURO? 
 

Se sua empresa nunca fez um Planejamento Estratégico adequado, 

agora é a hora! 

Entender os novos paradigmas é fundamental para conquistar 

vantagem competitiva sustentável. 

É preciso rever o posicionamento da empresa e entender o que virá 

daqui para frente. Quais os cenários possíveis? 

Como definir o futuro desejado e construir o caminho para acançá-lo? 

Quais as metas de curto, médio e longo prazos? Quais os indicadores 

mais adequados para saber se estamos no caminho certo? 

 
 
 

 

◦ TECNOLOGIA 

◦ INFRAESTRUTURA 

◦ FUNCIONÁRIOS 

◦ LOGÍSTICA 

SOMOS BONS O SUFICIENTE? 
 

Em momentos de crise, precisamos ser capazes de perceber mais 

claramente o que realmente funciona. 

Será que nossa tecnologia suportou os novos canais de vendas como o 

delivery, por exemplo? E como foi o desempenho do nosso site e do 

nosso comércio eletrônico?  

Nossos funcionários conseguiram se manter produtivos mesmo em 

home-office? Essa modalidade pode vir a se tornar parte de nossa forma 

de trabalhar? 

 Que aspectos de nossas operações funcionaram bem e quais aquelas 

que deixaram a desejar? 

 
 
 
 

 
 

◦ FLUXO DE CAIXA 

◦ RECEITAS 

◦ DESPESAS E CUSTOS 

◦ ORÇAMENTO 

COMO FICOU O NOSSO BOLSO? 
 

Durante a crise, o impacto mais fácil de ser percebido é que ficamos 

mais pobres. Tanto pessoas, quanto empresas e países perderam parte 

de suas riquezas devido à paralisações e diminuição das atividades 

profissionais.  

Diminuir custos e despesas nunca foi tão importante quanto agora. 

Muitas empresas foram obrigadas a demitir, reduzir salários e deixar de 

pagar fornecedores.  

A gestão do caixa se tornou uma questão de sobrevivência e cada 

centavo importa. 

Ao voltar, gradativamente, à normalidade de suas operações, empresas 

de todos os portes deverão seguir dando atenção especial à gestão de 

seus recursos financeiros.  
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