
Vivemos um período de muitas incertezas, inédito entre tantas crises com as quais
os empresários já aprendemos a conviver e muitas que já superamos (muitos se
lembrarão do Plano Collor, há 30 anos).
 
Nós, empresários brasileiros, calejados por todas estas crises, somos resilientes.
Mas é impossível não se preocupar com uma situação de paralisação total de
atividades, sem data para acabar.
 
A preocupação, inclusive com a saúde pessoal e familiar, a depressão e a
ansiedade podem levar a decisões precipitadas, a perdas financeiras e a um
prejuízo à empresa, que pode vir até a inviabilizá-la no momento da retomada,
que chegará.
 
Quais as medidas, podemos  tomar, para preservar a empresa e nos prepararmos
para a retomada:
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MINHA EMPRESA ESTÁ PARADA PELA PANDEMIA
O QUE FAZER?
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1 - Tomar decisões paulatinamente, de acordo à evolução da crise, sem tentar antever o
que acontecerá em 60/90 dias, pois esta evolução é imprevisível e os demais atores,
públicos, privados e financeiros, por exemplo, farão movimentos que afetarão suas
decisões quase que diariamente. Mantenha-se informado permanentemente.  

2 - Neste processo de tomada de decisões paulatinas, procure primeiro fechar o 1º
Trimestre do ano, conclua entregas, faturamento, contabilidade, avalie sua posição de
caixa, seu quadro de pessoal e a posição exata deste quadro (férias em aberto etc), se
possível negocie prazos de pagamento com fornecedores, atualize seus dados cadastrais
junto aos bancos e analise a possibilidade de reprogramação de pagamento de impostos.

3 - Recorde-se que seu principal ativo são seus trabalhadores, nos quais foram investidas
muitas horas de treinamento, e que detém o conhecimento que faz sua empresa
funcionar. Eles estão em home office ou não estão trabalhando por razões sanitárias. A
sugestão é esgotar as possibilidades de gastos futuros obrigatórios que sua empresa teria
com eles, ou seja, antecipe férias sempre que possível. Este gasto ocorrerá com o gozo das
férias ou de forma indenizatória, em uma eventual rescisão.  

4 - A legislação já prevê, inclusive, a possibilidade de antecipar férias futuras. Analise esta
possibilidade.

5 - Serão disponibilizadas linhas de credito com prazo longo e juros baixos, ao longo das
próximas semanas, fique atento.

Principalmente, reflita: o futuro, ao final desta crise, não será igual. Os empresários que
souberem suplantar este período com criatividade e com sabedoria, sairão maiores e mais fortes.
 
Vamos em frente!
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