
Impactos financeiros da Covid-19
Soluções de capital de giro para empresas com necessidade urgente de 
aumento de sua liquidez
As medidas e políticas públicas estabelecidas para frear a propagação da Covid-19 resultam em disrupturas operacionais 

e financeiras significativas para muitas empresas. Quarentena da população, inclusive de funcionários, rupturas na cadeia 

de suprimentos, estoques abandonados ou indisponíveis e redução repentina da demanda criam sérios problemas para 

empresas em praticamente todos setores da economia.

As empresas precisam se preparar para enfrentar um período considerável de condições de negócios excepcionalmente 

adversas. Para a maior parte das organizações, a receita perdida nesse período pode representar uma perda permanente 

e exercer pressões inesperadas em sua liquidez e nas fontes de capital de giro. 

Muitas empresas estão verificando a necessidade de abordar seus fornecedores, clientes e credores financeiros para 

providenciar soluções de curtíssimo e curto prazos, de forma a manterem níveis de liquidez adequados. Em certos casos, 

o tamanho e a urgência das necessidades de nossos clientes em termos de capital de giro de curto prazo surpreenderam 

as equipes de gestão das empresas, enfatizando a necessidade de ações urgentes, rápidas e decisivas. 

• Aumente emissão de o faturamentos o 

mais rápido possível de forma tempestiva;

• Considere oferecer pagamentos com 

prazos mais curtos em troca de descontos; 

• Revise as condições de pagamento de 

clientes e identifique oportunidades de 

arbitragem entre eles;

• Monitore as cobranças diariamente, 

priorizando clientes com grandes débitos;

• Entre em contato com clientes e seja 

proativo para minimizar o risco de 

controvérsias e cobranças tardias;

• Monitore o ciclo temporal de solução de 

conflitos e lide com a raiz do problema;

• Considere soluções financeiras como venda 

de créditos (desconto de duplicatas) de 

devedores.

• Minimize as quantidades de pedidos e os 

tamanhos de lotes; aumente a frequência de 

pedidos e a produção;

• Desafie os parâmetros de segurança de estoque 

existentes relacionados a elementos como 

precisão de previsões, tempo de processamento, 

variabilidade de oferta e nível de serviço;

• Revise a distribuição/transporte e o saldo entre 

cargas completas e o estoque;

• Explore oportunidades de estoque consignado;

• Monitore o compliance no recebimento de 

entregas para garantir que nenhuma delas seja 

feita antecipadamente;

• Mantenha o master data relevante atualizado;

• Revise suas restrições aos gargalos e agilize a 

produção para minimizar produtos em 

processamento;

• Aliene estoques de giro lento e obsoletos, 

oferecendo descontos ou alavancando leilões 

online.

• Garanta que as condições de pagamento dos 

fornecedores estejam alinhadas à política da 

empresa e aos padrões do setor;

• Implemente uma política robusta com base em 

pagamentos para evitar pagamentos 

antecipados; 

• Mapeie os fornecedores críticos de seus 

negócios para estabelecer prioridades de 

pagamentos; 

• Certifique-se de que o pagamento é feito na 

condição de pagamento acordada (p.ex.: 

Boletos, DOCs ou TEDs);

• Apure as condições de pagamento a partir das 

datas de recebimento do faturamento e não a 

partir da data de emissão do faturamento;

• Procure identificar oportunidades de 

arbitragem de condições de pagamento em 

toda sua base de fornecimento;

• Explore as finanças da cadeia de suprimentos 

e os descontos dinâmicos.

Impactos financeiros da Covid-19
Soluções de caixa e capital de giro

Ferramentas para aliviar o impacto no capital de giro

Recebíveis Estoques Contas a pagar

Colapsos na demanda e paralisação da cadeia de suprimentos 

sobrecarregam o caixa e o capital de giro de empresas.

Possíveis dificuldades Previsões de fluxo de caixa 

• Fornecedores incapazes de entregar peças essenciais a fabricantes, 

atrasando ou interrompendo o processo produtivo, o que resulta no 

aumento do saldo de produtos em processamento;

• Uma queda na demanda de clientes que leva ao aumento do 

estoque;

• Contestações de cobranças de pagamento de clientes com 

restrições orçamentárias;

• Dificuldades no pagamento de fornecedores, devido a restrições de 

fluxo de caixa de curto prazo.

Para empresas que ainda não tenham sido afetadas negativamente pelo contexto atual, recomendamos que busquem melhorar o 

fluxo de caixa ao otimizar o capital de giro e identificar medidas autossuficientes de “sucessos rápidos”, para obter benefícios

rápidos e tangíveis de fluxo de caixa.

A disciplina na previsão de fluxo de caixa é um pré-requisito para uma 

boa gestão, permitindo visibilidade e um foco na visão de caixa em 

todas as áreas do negócio.

• Monitoramento diário de balanço de caixa;

• Implementação de um rigoroso processo de projeção de fluxo de 

caixa de 13 semanas, apoiado por ferramentas adequadas;

• Otimização de transferências internas de caixa ;

• Implementação de uma cultura em torno do caixa em todos os 

setores do negócio, focando no regime de em caixa, não em 

métricas de DRE.


