
COMO PREPARAR MINHA EMPRESA 
PARA O FIM DA PANDEMIA



Depois de tomar medidas temporárias para continuar operando durante a pandemia, as empresas devem agora desenvolver planos para o 
que acontecerá no pós-Covid-19. Como pano de fundo temos duas preocupações: a ameaça substancial de diminuir a demanda e a 
incerteza sobre quanto tempo a crise vai durar.

A questão é: o que você está fazendo agora para preparar sua empresa para o pós-Covid-19? Embora não saibamos quando chegará, a 
pandemia acabará e você precisa estar preparado. Neste guia, trazemos algumas dicas do que você pode fazer agora para se posicionar no 
futuro.

Responder, recuperar e renovar

À medida que mudamos da resposta para a recuperação, a chave para os empreendedores é tomar decisões estratégicas que os levem a 
um estado futuro renovado, por mais paralisante que possa parecer a perspectiva incerta.

A resposta à pandemia pode ser dividida em três fases. A duração de cada etapa irá variar por país, indústria e empresa, e até mesmo por 
unidade de negócios, produto ou serviço. As fases são definidas principalmente pelo que está acontecendo em cada estágio:

Responder

Ações imediatas com foco em manter as pessoas seguras e funções essenciais do negócio operando. Este período relativamente curto é 
marcado por alto esforço e atividade potencialmente caótica. 

Atividades principais:
● Correções temporárias para parar estabilizar a empresa.

Recuperar

Esforço mais organizado / coordenado para estabilizar as operações. Duração média. Atividades principais:
● Criação de um plano para restaurar um estado escalonável;
●  Identificação dos recursos de que você precisa para fortalecer, reabrir, recontratar, reordenar e reabastecer.

Renovar

Período prolongado marcado por execução estratégica e durável em toda a organização. Atividades principais:
● Aprender a conduzir processos operacionais e fluxos de trabalho de maneiras novas, repetíveis e escalonáveis;
●  Usar as lições aprendidas e os padrões emergentes de fases anteriores para unir-se em torno de uma nova base e caminho a seguir.



O que é preciso para liderar a fase de renovação?

Você deve estar se perguntando por que a fase de renovação não é a primeira etapa, e a 
resposta destaca a importância de liderar deliberadamente a organização para um futuro 
plausível e sustentável.

Durante momentos de alta turbulência, é possível pensar na renovação enquanto você se 
debate com sua resposta de triagem e recuperação. Na verdade, se você é um 
empreendedor, não é apenas possível — é essencial. 

Quando o surto de coronavírus trouxe a pandemia, os empresários começaram a 
reimaginar o futuro de suas organizações. Com tantas interrupções, eles sabiam que 
deveriam procurar maneiras melhores de operar e reinventar seus objetivos.

Esse tipo de tomada de decisão ágil e redefinição de estratégia  pode estabelecer uma 
liderança sobre a concorrência que se mantém por muito tempo após a interrupção inicial.  
Para isso:

Crie resiliência

Reinicializações hábeis também criam resiliência organizacional. À medida que elimina os 
pontos fracos de seus modelos operacionais e de negócios, você está melhor posicionado 
para enfrentar a próxima interrupção.

Mas, primeiro, você precisa determinar exatamente onde e como a crise expandiu e 
quebrou seus modelos existentes, e onde estão os riscos e oportunidades como resultado.
 
Elabore um protocolo de planejamento de cenário para identificar incertezas significativas 
e avaliá-las em termos de sua importância para o futuro da empresa.
 
E, dado o ambiente altamente interrompido, crie uma estratégia viável mínima e use 
ferramentas e técnicas de estratégia adaptativa para iterar conforme seu novo normal 
emerge. Faça do planejamento estratégico uma atividade contínua para que possa 
responder rapidamente às mudanças inevitáveis no contexto de negócios.



Reinicie para um futuro sustentável 

É na fase de renovação que líderes sábios aproveitam a oportunidade para redefinir ou 
reconstruir seus modelos de negócios e operações para uma nova realidade.
 
Para alguns, a pandemia estressou os modelos de negócios e operacionais atuais. As 
organizações estão reduzindo ou retirando essas atividades permanentemente. Isso pode 
incluir a transferência de alguns recursos de negócios para o ecossistema (por exemplo, 
SaaS) ou a remoção completa de um produto ou serviço etc.

Algumas organizações podem se redefinir reinventando-se a longo prazo. Exemplos 
prováveis são os fabricantes que trocaram de instalações de produção para criar novos 
conjuntos de produtos ou varejistas que encontraram novas maneiras e novos 
ecossistemas para alcançar os clientes no digital.

Outros estão se reinventando por meio da reorientação de sua capacidade. Pense nas 
empresas que foram forçadas a oferecer seus serviços remotamente. Elas podem ser 
capazes de desativar alguns de seus centros físicos e, em vez disso, se concentrar em 
suas novas capacidades digitais. Ainda outros, como partes digitalizadas de uma 
organização, podem redimensionar permanentemente. 

Tenha flexibilidade e adaptabilidade

Ser flexível e adaptável é algo a que todos nós tivemos que nos acostumar no último ano. 
Mas também é uma habilidade crucial que todo empregador deve estar atento.

Como as empresas em todo o mundo observam um aumento acentuado no número de 
funcionários que podem trabalhar em casa, é provável que essa nova forma de trabalhar 
perdure mesmo depois que a pandemia passar.  

Se antes a flexibilidade no trabalho estava alinhada com a mobilidade geográfica, agora se 
trata de ter uma mentalidade aberta, poder trabalhar bem sob pressão, ajustar-se a prazos 
novos e inesperados, priorizar tarefas e, em alguns casos, assumir responsabilidades 
adicionais.



Invista em habilidades tecnológicas

Mesmo antes do coronavírus, a crescente lacuna de habilidades digitais era aparente nas 
empresas em todo o mundo. No entanto, a pandemia acelerou essa necessidade para 
ajudar as empresas a se tornarem mais alinhadas com a tecnologia.

Com a Quarta Revolução Industrial, o investimento não apenas em tecnologias, mas em 
pessoas que entendem de tecnologia é essencial.

Embora seja improvável que você precise conhecer todos os sistemas ou plataformas, 
demonstrar um conhecimento de trabalho sólido de alfabetização em dados, programação 
de computadores, big data, nuvem, inteligência artificial (IA), blockchain  aumentará o valor 
de sua empresa.

Trabalhe a comunicação e inteligência emocional

Comunicação e inteligência emocional andam de mãos dadas e ainda há uma necessidade 
de conexão humana genuína e compreensão em todas as funções de trabalho.

Ter uma boa inteligência emocional é estar ciente e demonstrar empatia pelas emoções e 
comportamentos dos outros, o que é crucial, especialmente quando as pessoas estão se 
sentindo desconfortáveis. E é aqui também que boas habilidades de comunicação são 
críticas; como muitos de nós continuamos a trabalhar em casa, a clareza nos e-mails e nas 
reuniões virtuais é essencial para consolidar a confiança e manter altos níveis de 
produtividade.



Desenvolva uma estratégia de comunicação robusta

Comunicações eficazes durante qualquer crise são cruciais para manter a confiança do 
cliente, restaurando confiança dos funcionários e mantendo a estabilidade do mercado. 

Embora as empresas tenham uma estratégia de comunicação e pontos de contato 
designados para envolver as partes interessadas internas e externas, muitas vezes as 
mensagens são inconsistentes e até inoportunas. Para empresas que têm clientes de 
varejo e corporativos, mensagens consistentes são essenciais. Todos os canais devem 
estar conectados (por exemplo, mídia social, centrais de atendimento ao cliente, 
comunicados de relações públicas etc.).

Além disso, eventos como uma pandemia podem adicionar outra camada de complexidade 
devido à circulação de notícias falsas e narrativas nas redes sociais. 

Para fornecer mensagens corporativas coesas e oportunas, as empresas devem 
estabelecer uma estratégia de comunicação robusta que estabeleça claramente o 
processo e os protocolos para se envolver com um amplo conjunto de partes interessadas 
(por exemplo, clientes, contrapartes, reguladores, funcionários, terceiros, governos, mídia 
etc.), incluindo quaisquer considerações legais e jurisdicionais.

Para setores altamente regulamentados, como serviços financeiros, saúde, energia e 
serviços públicos, as empresas devem determinar e cumprir os requisitos de relatórios 
federais, estaduais e locais aplicáveis (por exemplo, divulgação de riscos e impactos 
materiais) e ter um processo em vigor para notificar e se envolver com os reguladores de 
forma proativa em várias jurisdições. 

Além disso, as empresas devem identificar alternativas se as comunicações corporativas 
estiverem centralizadas em um local.



Aposte no digital

Já deu para perceber que será impossível não estar conectado, não é mesmo? Então 
mantenha-se no digital. O que foi implementado do dia para a noite na sua empresa para 
que os negócios não parassem de continuar. 

Estar conectado ao seu cliente nos mais diversos canais é uma tendência e você não pode 
deixar de ter esse canal de acesso a eles. Invista no marketing digital, nas redes sociais, 
em sites, blogs. Esteja sempre antenado ao que tem de novo e invista seu tempo e 
conhecimento nisso.

Continue evoluindo

Qual será o seu futuro? Esta crise criou uma oportunidade para redefinir alguns de seus 
objetivos e ambições; é hora de perguntar: à medida que nos recuperamos desta crise, 
queremos ser diferentes e, em caso afirmativo, como?

Para voltarem mais fortes, as empresas devem reimaginar seu modelo de negócios à 
medida que voltam à velocidade máxima. O momento não pode ser perdido: aqueles que 
intensificarem suas estratégias estarão em melhor situação e muito mais prontos para 
enfrentar os desafios (e oportunidades) do próximo normal do que aqueles que não o 
fazem.


