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Caso a questão da Covid-19 se 

estenda a médio prazo

• Busque fontes adicionais de capital

com antecedência: Caso as previsões 

de fluxo de caixa indiquem que a

liquidez é (ou virá a ser) um problema, 

avalie outras opções para levantar 

recursos, por exemplo, por meio de 

financiamentos com base em ativos, 

linhas de crédito, M&A de emergência e 

outras fontes financeiras alternativas,

além de explorar os mercados de 

capital.

• Mantenha uma revisão contínua 

dos planos e opções: O 

financiamento sustentável é um 

processo iterativo.

Capital de giro e cadeia de   

suprimento

• Capital de giro é certamente 

desafiador:

– Alguns setores impactados pela 

baixa demanda podem sofrer com 

excesso de estoque, situação que 

tende a continuar até que a 

produção diminua ou que a 

demanda aumente. 

– É provável que clientes atrasem

pagamentos para salvaguardar o 

caixa, ao passo que os fornecedores 

podem estar em uma situação 

desesperadora para receber 

pagamentos por bens 

enviados/encomendados.

Impactos financeiros da Covid-19

Como lidar com crises e volatilidades
O número de novas contaminações e mortes causadas pela Covid-19 continua a subir rapidamente e, até o momento, não 

há sinais de que a situação esteja sob controle. Em três meses a pandemia já se alastrou por mais de 180 países –
inclusive no Brasil.

Em todo o mundo, os negócios foram severamente impactados. Bolsas de valores despencaram; escolas, faculdades, 

comércios e museus fecharam as portas em uma tentativa de conter a pandemia; e o setor de viagens e turismo entrou 
em colapso. Muitas empresas interromperam suas atividades ou adaptaram-se para trabalhos remotos (home office). 

Estamos vivendo uma crise que impacta todos os setores da economia em menor ou maior escala. 

Enquanto pesquisadores correm atrás de uma vacina e profissionais da saúde cuidam dos milhares de 
doentes, governos pedem que os cidadãos fiquem e trabalhem em casa – sempre que possível. Portanto, é 

importante que as organizações sejam proativas ao avaliar suas capacidades de suportar disrupturas tanto 
operacionais quanto financeiras – e que tomem decisões assertivas para mitigar problemas reais ou 

potenciais.

Liquidez e margem

• Rever as operações e fluxo de 

caixa: Teste e questione todas as 

premissas. Garanta que as previsões de 

negócios e fluxo de caixa estejam 

integradas. Simule um cenário de 

queda para entender as reais e 

potenciais necessidades. 

• Revise previsões de fluxo de caixa:

Os fluxos de caixa de alguns negócios 

já estão sendo severamente afetados, 

conforme suas receitas evaporam. 

Revise detalhadamente os fluxos de 

caixa para as próximas 13 semanas e 

identifique quais ações imediatas

podem ser tomadas para preservar o 

caixa a curto/médio prazo.

• Revise a documentação de 

empréstimos: Entenda os termos, as 

cláusulas, as margens e a flexibilidade 

de seus documentos financeiros e 

bancários. 

• Mantenha-se em contato com os 

principais públicos de interesse: As 

empresas devem se comunicar 

regularmente com seus principais 

públicos de interesse, incluindo 

credores e investidores, para preservar 

sua confiança e seu apoio.

– Parceiros não impactados pela crise 

podem oferecer descontos para 

antecipação de pagamentos ou 

oportunidades de aquisição de 

créditos (desconto de duplicatas).

• Operações afetadas: avalie a 

capacidade de continuidade de 

produção e fornecimento das 

operações impactadas pela pandemia. 

Crie planos de contingência para 

fornecimento de curto e médio prazo, 

conforme necessário.

• Dialogue com fornecedores 

críticos: Avalie os termos-chave de 

negociações e comunique-se 

regularmente com fornecedores críticos 

para entender suas capacidades de 

manter e/ou negociar a continuidade 

do fornecimento.

• Fornecedores alternativos:

Identifique quais dos seus fornecedores 

mais importantes podem vir a ficar

expostos e considere cenários em que 

o fornecimento seja total/parcialmente

interrompido. Crie planos de 

contingência para fornecedores 

alternativos, conforme necessário.

• Clientes: A interação frequente de 

executivos com os clientes é essencial 

para gerenciar as expectativas e 

manter a confiança. 
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Mais informações:
www.deloitte.com/respostascovid19
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