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AS  PREMISSAS
Premissas
A) Esse é um material interno e não deve
ser repassado, posto que avalia apenas um
setor. 
 
B) As informações aqui estão disponíveis
para qualquer pessoa avaliar e criticar, mas
ele não tem função de influenciar, alterar
postura ou definir parâmetros de atuação...
apenas de demonstrar uma nova visão
 
C) Só você conhece a realidade do negócio,
por isso é uma visão macro. 
 
D) O Foco aqui é APOLÍTICO. 
 
E) Partimos da premissa que o problema de 
Saúde está sendo combatido pelas equipes
de saúde, nosso foco não é esse, mas sim
mostrar estratégias para ajudar a sua
empresa.

DEVEMOS  F ICAR
ATENTOS  PARA  A
CRISE  POLÍT ICA
QUE  ESTÁ  SENDO
CRIADA ,  TAMBÉM .
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O  CENÁRIO
Infelizmente o Mundo foi acometido por
uma crise que trouxe consigo impactos
sociais e econômicos devastadores para
o mundo e principalmente para uma
economia combalida como a do país.
Vindo de um período de recessão e com
crescimentos modestos até o período
atual, a paralização já apresenta
impactos irreversíveis para a economia
do Brasil como podemos ver nas
reduções de crescimento do como
citou o Ministério da Fazenda em sua
publicação de 11 de Março de 2020
(Anexo).
 
Também podemos perceber o impacto
tendo como referência o fato do COPOM
-Comitê de Política Monetária decidir, por
unanimidade, reduzir a Selic (a taxa
básica da economia) em 3,75% ponto
porcentual, de 4,25%. Este é o sexto
corte consecutivo da taxa no atual ciclo,
após período de 16 meses de
estabilidade. Com isso, a Selic está
agora em um novo piso da série histórica
do Copom, iniciada em junho de 1996.
 
 



Outras taxas devem ser impactadas da
mesma forma como Preço do Dólar, 
Inflação beirando 4%, porém balança
comercial e entrada de capital estrangeiro
devem se manter estáveis. 
 
Mesmo entendendo como contaminada a
avaliação de empresas de Mercado,
tomaremos como base que algumas
preveem um desemprego de até 40 Milhões
de pessoas, impactando no 110 Milhões que
compõem a PEA, gerando um ciclo negativo
de recuperação e instabilidade social. 
O estrago já foi feito, as contra medidas
possíveis tomadas, mas o confinamento
tende a impactar mais diretamente o
autônomos, MEI’s, informais e micro-
empresários, posto que suas reservas já
estão exauridas e sua capacidade
de mitigar o impacto é nenhum.  
 
Assim é inegável que precisaremos pensar
em Estratégias diferenciadas para reduz
danos e mais rápidos sairmos da inércia
economia criada pelo lockdown. Sugiro
nesse documento que ataquemos várias
áreas ao mesmo tempo, usando esse
momento de ‘pit stop’ para remodelar
nossos negócios.
 
É fato que o fechamento das empresas
nesse período de quarentena terá
resultados práticos imediatos no caixa das
empresas, posto que mesmo sem vendas os
empresários terão que saldar sua dívidas
com Água, Luz, Telefone, aluguéis e o mais
caro: folha de pagamento. Assim, se
preparem para ter um 14º Salário sem
previsão.
 
 USAR  ESSE
MOMENTO  PARA
DESENVOLVER  AS
EMPRESAS  É  UMA
VANTAGEM .
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Em pesquisa realizada em grupos
empresariais do comércio, (681
Empresários) mais de 70% alegou não ter
condições de manter seus pagamentos
para mais de 1mês o pagamento de suas
contas e 96% acima de 2 meses. 
 
Nessa mesma pesquisa a primeira medida
tomada pelos empresários é tentar abrir
seus empreendimentos para avaliar o
impacto, e assim poder ter mais
informações para sua tomada de decisão.
Em outra pesquisa realizada apenas com
empresas da área de mecânica apenas
44,5% das empresas no ES estão abrindo
mesmo que 72,3% sejam a favor de abrir,
e 96% diz o movimento foi menor, sendo
que 90% delas afirma que seus
rendimentos diários caíram mais que 60%
em comparação com um
dia normal.



CRITÉRIOS
1) Qual foi meu resultado SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA e SEXTA?
2) Qual é a tendência desse resultado? Viés de subida ou de descida? 
3) Qual a percepção da minha equipe?
ATENÇÃO: Não se anime com o voo de galinha, vender muito no primeiro dia e
despencar os outros, o nome disso é demanda reprimida.

MITIGAÇÃO: Abrir os empreendimentos com o mesmo cuidado anti-
contaminação e já dividir as equipes a serem testar tendo como base a sua
observação do desemprenho: sugerimos dividir em PRIME (os melhores),
STANDART (a equipe normal) e BZERO (os colaboradores que já estavam
dando problemas antes da crise). Testar em dias diferentes pra não
contaminar a amostra.

DEFINIR  AS  EQUIPES  PRIMES ,  AJUDA  A  ELABORAR
A  ESTRATÉGIA  DE  GESTÃO  DE  INTEL IGÊNCIAS  DA

SUA  EMPRESA .
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VA I  DEMORAR ,  A INDA MA IS  COM  O  PÂNICO  E
HISTERIA VIGENTES ,  MAS  PRECISAMOS  UTILIZAR
PELO  MENOS  UMA SEMANA PARA AVALIAR .

PRÓS: Uma semana é tempo para avaliarmos, mesmo que os cenários
mudem diariamente. Em uma semana podemos testar pelo menos 5
Equipes diferentes (UPM) e criar um quadro comparativo. Reversar
significa dar chance ao maior número de pessoas.

"SE  NÃO  DER  RESULTADO ,  QUANTOS
DIAS  DEVO  FICAR  ABERTO?"

CONTRAS: Aumentar a chance de contaminação na equipe e ter que
gerenciar mais estruturas de pagamento.

ANÁLISE: 
A) Devo abrir semana que vem? (Se CUSTO for = a RECEITA, já vale abrir,
posto que atualmente você JÁ tem o custo fixo – Mão de Obra, Depreciação,
Aluguel, Luz...) 
B) Quem são os PRIME, STANDART e BZERO?
C) Qual é a diferença produtiva entre as UPMs Prime, UPMs Standart e UPMs
Bzero.

Esperamos que as informações ajudem! 
Se quiser mais informações basta nos procurar!

(27 )  98192-0607


