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Como a pandemia nos afeta?
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 Se você trabalha em uma empresa, 
seja ela pequena ou grande, ou é
proprietário de um negócio, então você 
já sentiu os efeitos dessa pandemia.

 Não vamos falar sobre questões
relacionadas à saúde. Já tem muita 
gente boa tratando desse tema.

 A ideia é compartilhar alguns insights
sobre ações que podem ajudar nesse
momento de crise que atravessamos.

www.ellevare.com.br

http://www.ellevare.com.br/


O que sabemos x o que não sabemos
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 A coisa mais óbvia até o 
momento é que o impacto da 
crise e de seus 
desdobramentos já nos afeta 
de formas que não 
imaginávamos possível até 
certo tempo atrás.

 Quem diria que teríamos
escolas e parques fechados,
serviços interrompidos e, em 
muitos casos, proibição de sair 
às ruas?

www.ellevare.com.br

http://www.ellevare.com.br/


Comi t ê de c r i s e

F l ux o  d e  c a i x a

Comun i c aç ão

Co l abo rado re s

C l i e n te s

Fo rne c e do re s

R e v i são da e s t ra t ég i a



Comitê de crise
A criação de um Comitê de crise tem por objetivo centralizar o 

planejamento e as ações que serão necessárias para o 

enfrentamento dessa crise.

É aconselhável que ele seja composto por pessoas da direção e de 

diversas áreas da empresa para que se possam obter diferentes

pontos de vista.

A Ellevare criou um template para te ajudar a formar seu comitê de 

crise e planejar suas ações. Acesse gratuitamente em:

TEMPLATE

Gestão de crise

https://ae429ad3-7d94-495f-b740-aa8227e34a1b.usrfiles.com/ugd/ae429a_72eee1444562492cb76b07aaab823dff.xlsx
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FLUXO DE CAIXA

Controlar o fluxo monetário de uma empresa é uma das tarefas mais
importantes da administração de um negócio. Muitas empresas quebram
por negligenciar essa parte fundamental da gestão financeira.

Para a maioria dos setores, espera-se uma queda acentuada nas receitas, 
não apenas pelo declínio nas vendas, como também por um eventual 
aumento no índice de inadimplência. Procure entender a situação de seus 
clientes, mas saiba cobrar de quem tem condições de pagar, mesmo que 
isso signifique conceder descontos ou renegociar prazos de pagamento.

Do lado das saídas de caixa, fique muito atento aos custos e às despesas. 
Reduza tudo que puder ser reduzido: consumo de água e energia, 
combustível etc. Renegocie aluguéis, peça descontos aos fornecedores, 
alongue prazos de pagamento e, se for o caso, busque alternativas para o 
pagamento de impostos e taxas.

http://www.ellevare.com.br/
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COMUNICAÇÃO

Em tempos de incerteza, a comunicação assume um papel de importância 
essencial. Estabelecer canais oficiais de comunicação entre a empresa, 
seus dirigentes, gestores e colaboradores é fundamental e deixa pouco 
espaço para fofoca e as temidas fake news.

Se sua empresa já possui um jornalzinho eletrônico ou vídeos com instruções 
sobre os mais diversos assuntos, é hora de intensificar e aprimorar essa 
prática. Lembre-se, comunicação é uma via de mão dupla. Adote canais 
para ouvir os colaboradores e esclarecer suas dúvidas.

“Sessenta por cento de todos os problemas administrativos resultam da 
ineficácia da comunicação.” – Peter Drucker

Da mesma forma, aproxime-se de seus clientes e fornecedores. Todos 
enfrentam a mesma crise e cada um está buscando as melhores soluções 
possíveis. Que tal colaborarmos uns com os outros e buscar alternativas que 
possam beneficiar a todos?

Coloque seus problema e dificuldades de forma honesta. A transparência e 
a credibilidade serão recompensadas no futuro.

http://www.ellevare.com.br/
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COLABORADORES

A hora é de união, compreensão e engajamento. Muitas empresas que já 
adotavam o home-office parcialmente, agora utilizam essa modalidade de 
trabalho com maior intensidade. Neste caso, é recomendável adotar uma 
rotina de trabalho que busque refletir aquilo que já havia no ambiente de 
trabalho presencial. Apesar da flexibilidade, é importante manter horários 
para reuniões, conferências e cumprimento de tarefas.

A capacidade de liderança e coordenação de equipes será posta à prova
durante essa crise. Uma maior autonomia e empoderamento dos 
colaboradores será recomendável e pode ser algo positivo que permanecerá 
na empresa após a crise. 

Se você é gestor, aproveite a oportunidade para capacitar sua equipe 
com treinamentos on-line ou cursos à distância.
Infelizmente, demissões já estão acontecendo e tendem a se elevar. Essa é
uma decisão particular de cada empresa e dolorosa em qualquer 
momento. Verifique todas as possibilidades antes de desligar seus 
funcionários, antecipação de férias, redução da jornada de trabalho, 
suspensão do contrato de trabalho, entre outras. No site do SEBRAE, você 
encontra material detalhado sobre esse assunto. CLIQUE AQUI.

http://www.ellevare.com.br/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-lidar-com-a-folha-de-pagamentos-na-crise-do-coronavirus,df03f19dc7141710VgnVCM1000004c00210aRCRD


“

”
9

Logotipo 

aqui
www.ellevare.com.br

CLIENTES

Bom, que os clientes são muito importantes, você já sabe. Conquistar novos 
clientes e manter aqueles que já têm um histórico de relacionamento com 
você é vital para qualquer empresa. Pense que, nesta crise, você não vai, 
necessariamente, perder clientes, mas que eles estarão em “stand-by”. 
Estamos todos em compasso de espera, algumas atividades são mais 
afetadas que outras e cautela é a palavra de ordem neste momento. 
Sabemos que a crise vai passar e os clientes voltarão a comprar, mais cedo 
ou mais tarde. Pense em como manter ativo o relacionamento com seus 
clientes. Imagine formas de se comunicar. Se houver a possibilidade, 
busque alternativas para continuar fornecendo produtos e serviços. 
Delivery, vídeo-chamadas, reuniões virtuais, envio de e-mails etc. Seja 
criativo e mantenha contato ativo com os clientes. Não deixe esquecerem 
de você!

Confira algumas dicas do SEBRAE para manter o relacionamento 
com seus clientes. CLIQUE AQUI.

http://www.ellevare.com.br/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/10-dicas-para-vender-produtos-e-servicos-na-crise-do-coronavirus,40f59fe6ecae0710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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FORNECEDORES

Fornecedores fazem parte daquilo que se denominam parceiros 
estratégicos. O termo parceria deve ser entendido como uma das formas 
mais indicadas para enfrentar e superar essa crise.
Da mesma forma que uma empresa necessita de clientes para se manter, é 
imprescindível uma boa rede de fornecedores. Toda empresa atua hora 
como cliente, hora como fornecedora.

Coloque seus fornecedores como prioridade em suas ações de 
comunicação. Renegocie contratos, prazos e formas de pagamento de 
forma racional e sustentável, tanto para você quanto para eles.

Imagine que seus fornecedores têm as mesmas preocupações que 
você. Eles precisam ter um mínimo de receitas, cortar custos e 
manter seus clientes. Mantenha um canal permanente de diálogo
e compartilhe ideias sobre como cortar custos e despesas que 
possam ajudar. Você não quer perder um bom fornecedor, certo? 

http://www.ellevare.com.br/
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A elaboração da estratégia parte da definição dos objetivos de 
longo prazo da organização, a chamada Visão. A partir da Visão, 
são formuladas metas e plano de ação para o médio e o curto 
prazos. Com a crise do covid-19, será necessária uma revisão das 
maneiras que as empresas pensaram para atingir sua Visão.

Revisar a estratégia significa repensar o modelo de negócios, 
adequar prazos, investimentos e gerenciar expectativas.

Clique no botão abaixo e acesse o vídeo sobre modelo de 

negócios

http://www.ellevare.com.br/
https://www.ellevare.com.br/post/miss%C3%A3o-e-vis%C3%A3o-s%C3%A3o-para-valer-ou-apenas-uma-placa-na-parede
https://estrategiaeresultados.blog/2020/02/10/o-que-e-um-modelo-de-negocios/
https://www.youtube.com/watch?v=y51osDlNW0I&t=70s
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Momentos de crise nos fazem refletir.

Empreender no Brasil não é tarefa simples. Além dos riscos naturais 

de qualquer atividade econômica, temos uma série de 

obstáculos que tornam a tarefa ainda mais difícil. Carga tributária 

elevada, legislação confusa e engessada, insegurança jurídica e 

falta de lideranças capazes de nos guiar em momentos como 

esse que estamos passando.

Este pequeno guia tem o objetivo de servir como ajuda para 

enfrentar este momento difícil e mostrar que você, empresário, 

gestor, colaborador e fornecedor não está sozinho.

"Se você está atravessando um inferno, continue atravessando" 

Churchill

Acesse nossos conteúdos em

www.ellevare.com.br

Entre em contato

contato@ellevare.com.br

http://www.ellevare.com.br/
https://www.facebook.com/ellevareconsultoria/

