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Impacto da Covid-19 em Private Equity
Como criar valor em um contexto volátil

Contatos

Responder SustentarRecuperar

Os reais impactos da pandemia de Covid-19 na economia global ainda são desconhecidos. Mesmo segundo as previsões 
mais otimistas, um retorno à normalidade deve demorar meses.

As práticas comerciais habituais não funcionam mais no contexto atual, em que líderes empresariais mudam o foco e a 
urgência visando medidas táticas para preservar o valor da empresa. O planejamento de cenários e o gerenciamento de 
caixa tornaram-se ainda mais críticos nesse cenário de incertezas. O momento é de coordenar respostas imediatas à 
crise.

Conforme os consumidores recuperarem a confiança e as cadeias de suprimento globais se estabilizarem, as equipes de 
gerenciamento precisarão fazer a transição de gestão de prioridades para uma mentalidade de criação de valor. O 
investimento em plataformas estratégicas e a adoção de novos modelos operacionais têm um papel fundamental para 
apoiar as equipes de gerenciamento a identificar oportunidades de crescimento.

Nessa fase, algumas iniciativas de alto impacto devem ser consideradas para acelerar e maximizar o valor da empresa, 
com a adoção de um posicionamento mais ofensivo.
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Projeções com base nos cenários
Mantenha foco nas previsões de cenários de vulnerabilidade e 
projeções financeiras consistentes. Avalie os impactos para mapear
as diferentes alternativas operacionais e compreender os efeitos
financeiros de cada decisão. 

Contenção de custos
Elimine os gastos não operacionais e transforme custos fixos em
variavéis; comunique internamente uma política de não-exceções
e adote modelos de negócios flexíveis. 

Otimização de capital de giro
Explore todas as alternativas para aumentar o caixa o quanto antes, 
como promoção de descontos para pagamentos à vista e negociação
de prazos com fornecedores; atenção focada na geração de caixa ao 
invés do lucro.

Gerenciamento de força de trabalho
Implemente estratégias para controlar a folha de pagamento, 
incluindo o congelamento de contratações, liberação de prestadores
de serviço não essencias; flexibilize ao máximo para gerenciar os 
custos com pessoal.

Utilização de programas governamentais
É preciso identificar os programas de incentivo governamental e o 
processo para acessar fundos aplicáveis para apoiar atividades 
críticas da organização.

Prepare o crescimento
Desenvolva as habilidades e capacidades necessárias para capitalizar
as oportunidades de crescimento; considere oportunidades para 
distressed M&A e/ou expansão nos mercados .

Investimento em infraestrutura
Aproveite a oportunidade de acelerar o investimento em soluções
inovadoras – de plataformas em nuvem a ferramentas de 
produtividade; garanta que os profissionais tenham os 
equipamentos necessários para desempenhar suas funções. 

Planeje o futuro do local de trabalho
Desenvolva novas formas de trabalho ao redefinir as funções e a 
localização das equipes, otimizando modelos de atuação e entrega.

Transformação de custos estruturais
Aproveite essa disruptura como uma oportunidade para redefinir
as estratégias operacionais e de capex. Concentre-se no ROI ao
redefinir os orçamentos.

Cadeia de suprimentos e operações
Reavalie a cadeia de suprimento e operações com ênfase em na
resiliência, privilegiando agentes locais – o preço não deve ser o 
único fator ao estabelecer uma parceria. 

Estratégia de dívidas
Aproxime-se dos credores para considera a utilização de linhas de 
crédito antecipadamente, buscandos prazos alongados e taxas de 
juros reduzidas.

Preservação de valor Criação de valor


