
Impactos financeiros da Covid-19
Soluções de crédito para empresas com necessidade urgente de caixa 

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. Buscar fontes adicionais de capital e procurar 

os bancos e instituições financeiras para obter recursos temporariamente maiores ou isenção/repactuação de contratos são 

alternativas possíveis para médio e longo prazos. 

• Novas projeções de operações e fluxo de 

caixa: A Deloitte pode ajudar a testar e 

desafiar as principais premissas, elaborar 

modelos de cenários de queda/estresse para 

ajudar sua empresa e potenciais 

investidores/credores a interpretar as 

atuais/possíveis necessidades financeiras. 

• Tomar medidas rápidas com relação ao 

capital de giro: Possuímos equipes de 

especialistas capazes de identificar ganhos 

rápidos através de medidas autossuficientes 

fornecendo benefícios tangíveis de fluxo de 

caixa.

• Medidas de corte de custos: Nossa equipe é 

formada por “operadores”, com experiência 

prática, que podem apoiar na identificação, 

quantificação e implementação de ações 

rápidas para salvaguardar o caixa a curto e 

médio prazo.

• Revise a documentação vigente entre 

credores e linhas de crédito: Analise a 

capacidade de empréstimos nas cestas atuais, 

etc.

• Identifique potenciais ativos colaterais 

para captação de empréstimos 

adicionais: (imobilizado, inventário, créditos, 

outros ativos não onerados, subsidiárias 

livres).

• Transferência de valor: Explore formas 

inovadoras de encontrar garantias para 

amparar novos financiamentos.

• Busque autorizações o mais rápido 

possível, se necessário: Se as suas atuais 

condições de financiamento proíbem 

financiamentos supersêniores, ou novos 

empréstimos com ativos cedidos em garantia, 

podemos auxiliar a preparar uma solicitação 

de consentimento.

• Credores estabelecidos: Para muitas 

empresas, esse será o melhor ponto de partida. 

A Deloitte pode ajudar a formular rapidamente 

um pedido de apoio a seus credores atuais, 

usando nossa experiência para acelerar o 

processo e maximizar as chances de sucesso. 

• Investidores (debt and/or equity): Com 

conhecimento do seu negócio e da comunidade 

financeira, podemos combinar suas necessidades 

a um ou mais fundos especializados, com os 

quais temos relacionamento e que podem 

mobilizar capital de forma flexível e criativa a 

curto prazo. Temos acesso a um grande número 

de bancos, fundos de crédito privado, escritórios 

familiares e instituições de financiamento.
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Perguntas que podemos ajudar a responder

De quanto precisamos? 
Por quanto tempo?

Como explorar os recursos 

em nossa estrutura de 

capital existente?

De quem poderíamos tomar 

empréstimos? Por quais 

termos esperar?

O que é preciso: expertise em estruturação de 

empréstimos com e sem garantias, além de equipes 

com foco e experiência em incentivar as iniciativas de 

corte de custos/liquidez e melhorias no capital de giro. 

Soluções personalizadas: soluções financeiras 

relacionadas à Covid-19 são urgentes; os 

financiamentos podem não ser padronizados e exigem 

diretrizes e conhecimento de especialistas em situações 

atípicas de mercado.

Apoio de assessores experientes: diretores e 

credores precisam de garantias de que as 

necessidades/riscos de financiamento foram testadas, 

examinadas, desafiadas e bem compreendidas de 

forma independente.

A Covid-19 tem afetado até mesmo empresas bem capitalizadas, que teriam 

bons resultados econômicos em situações normais. Entretanto, nem todas 

essas empresas conseguirão renegociar ou obter novos recursos com seus 

bancos atuais por questões diversas, tais como: 

Possíveis dificuldades Abordagem recomendada

• Os prazos e burocracias de aprovação de crédito podem ser lentos 

demais para fornecer os recursos financeiros financiamento necessários 

a tempo;

• Os bancos e instituições financeiras podem estar no limite de suas linhas 

de crédito;

• Financiamentos podem ter vencimentos antecipados devido a 

descumprimento de covenants ou acordos contratuais;

• Pacotes de financiamentos estruturados apressadamente para apoiar 

novos financiamentos emergenciais podem ser confusos devido à 

dificuldade de concessões de garantias;

• Empresas podem buscar linhas de crédito altamente personalizadas, 

rotativas e de curto prazo, em condições que geralmente não se 

enquadram nos padrões de produtos bancários. 

Para clientes que ainda não tenham sido afetados negativamente pela pandemia, recomendamos que as equipes de 

gestão preocupadas com a Covid-19 busquem novas linhas de crédito preventivamente (mesmo que não as 

utilizem) como um plano alternativo caso o período de disruptura seja prolongado.


