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A Value Bridge faz um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde e a todos participantes da pesquisa.
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Nível 

INTERMEDIÁRIO de 

preparação para crise

GESTÃO DE PESSOAS 
maior nota alcançada pelos  

participantes

ESTRUTURA
principal ponto de 

melhoria

AMOSTRAGEM

4

IMPACTOS AO REDOR DO MUNDO1

EMPRESAS

50%

19 

+60

SETORES

Empresas com Faturamento 

Superior a R$ 100 MM

O primeiro epicentro da pandemia inicia a abertura 

gradual de suas atividades após 2 meses de 

isolamento...
Wuhan, 

China

Nota: (1) Números em 17 de Maio de 2020 - Johns Hopkins

OBJETIVO Evidenciar o nível de preparação dos participantes em gestão de crises

A maioria das empresas pesquisadas encontra-se mais avançada no que consideramos os primeiros passos

de gestão de crise, com a definição de gastos prioritários e a utilização de benefícios fiscais dados pelo

governo. O destaque da pesquisa cabe ao preparo para o formato de trabalho em home office e a

utilização de férias e jornadas diferenciadas. Por outro lado, nota-se que há maior dificuldade para a

mensuração da gravidade da crise e os impactos nas metas e remuneração variável.

Nos próximos slides mostramos as respostas por tema e questão, além de um guia para ajudar empresas a

agir durante a crise.

+4,7 milhões de infectados, ~1,74 milhão recuperados e ~316 mil mortos

+244 mil de infectados, ~94 mil recuperados e ~16 mil mortos

+190 milhões de desempregados, segundo a OIT e ONU

Os setores mais afetados são:

Alimentos e Acomodação: 144 milhões de trabalhadores

Varejo e Atacado: 482 milhões

Serviços e Administração de Negócios: 157 milhões

Manufatura: 463 milhões

Juntos, os segmentos 

correspondem a 37,5% do 

emprego global

Contração esperada da economia varia entre 3% e 9%. Banco Mundial 

e Banco Central do Brasil estimam, respectivamente, 5% e 5,5% de 

queda em 2020

PANDEMIA

ECONOMIA

SUMÁRIO
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AFERIÇÃO DO NÍVEL DE 

PROTEÇÃO À CRISES DAS 

EMPRESAS

MERCADO

FINANCEIRO E SOCIEDADE

PESSOAS

ESTRUTRA

OPERAÇÕES

METODOLOGIA

Accra, 

Gana

Controle da temperatura da população se tornou 

uma das armas para monitoramento da propagação 

do vírus na população

PESQUISA

Ordem Tarefa

Já foi estruturado um comitê de crises? Estrutura

Já foram quantificados os riscos e definido um plano de trabalho para cada um deles? Estrutura

Já foi montada uma "sala de guerra"? Estrutura

Já foram definidos os indicadores críticos de mensuração da crise? Estrutura

Já foram revisadas as estratégias e metas para o ano? Estrutura

Já foi revisado o modelo de remuneração de curto e longo prazo? Estrutura

Já foi feita uma estimativa de perda de receitas? Mercado

Já foi definida uma estratégia visando a manutenção dos clientes? Mercado

Já foi desenhado um plano para a retomada pós-crise? Mercado

Existe uma estratégia para garantia do recebimento das vendas? Financeiro e sociedade

Existe uma definição dos gastos prioritários? Financeiro e sociedade

Já existe aproveitamento dos benefícios fiscais dados pelo governo? Financeiro e sociedade

Já foi revisado o orçamento para o ano? Financeiro e sociedade

Já foram identificados os impactos da parada de operação na comunidade / sociedade? Financeiro e sociedade

Já existe uma definição de estoques (de matéria-prima e produto acabado) necessários 

para os cenários pessimista e otimista? Operações

Já foi feito um plano de trabalho com os fornecedores mais críticos? Operações

Já foi feita a redefinição do nível de serviço para operação fora do padrão? Operações

Já existe um processo de mensuração da saúde das pessoas? Pessoas

Já existe protocolo para gestão de pessoas com COVID-19? Pessoas

Já existe um processo de comunicação do status da crise? Pessoas

Já foi feita uma definição do formato de trabalho para pessoas em suas casas (home 

office)? Pessoas

Já existe a divulgação de boas práticas de trabalho em casa (home office)? Pessoas

Já existe uma estratégia para jornada de trabalho diferenciada e férias? Pessoas

Já existem procedimentos para o aproveitamento de tempo parado com treinamento 

online? Pessoas

Já existe um programa de redução de stress? Pessoas



FATURAMENTOSETORES
NÍVEL DE SENIORIDADE 

DOS ENTREVISTADOS

PESQUISA

AMOSTRA

+60 participantes

19 setores

50%
com faturamento superior a 

R$ 100 milhões
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Nova York, 

Estados Unidos

SUMÁRIO

PESQUISA

RESULTADOS

GUIA



ESTRUTURA

99

42%

23%

34%

17%

42%

42%

35%

30%

35%

Média do Indicador “Estrutura”

38%

19%

44%

Básico

Intermediário

Avançado

Estabelecimento de 

Comitê de Crise

Riscos Quantificados e 

Plano de Trabalho

Estabelecimento de uma 

“Sala de Guerra”

41%

25%

34%

Construção de 

Indicadores de Crise

Revisão de Estratégias e 

Metas

Revisão de Remuneração 

de Curto e Longo Prazo

42%

31%

27%

40% 32% 28%
RESULTADOS

DIAGNÓSTICO

Ainda que 63% dos respondentes tenha

afirmado terem constituído um Comitê de

Crise, observa-se que existe uma lacuna

na definição de indicadores e revisão de

estratégias e metas (cerca de 40% dos

respondentes afirmaram estar em nível

básico nestes itens). O item revisão de

remuneração foi o que teve o menor

número de empresas no nível básico

demonstrando ter havido uma ação

imediata das empresas nesse ponto.

Seul, Coréia do Sul

O país foi pioneiro em estabelecer a testagem do 

vírus em um modelo de drive-through, evitando 

aglomerações



MERCADO

1010

Média do Indicador “Mercado”

Realização de Estimativa  

de Perdas

Criação de Estratégia de 

Retenção de Clientes

Plano de Retomada Pós-

Crise

RESULTADOS

DIAGNÓSTICO

A maior parte dos respondentes afirma já

ter realizado uma estimativa de perdas

(84% em nível avançado e intermediário).

Também observa-se que a maioria já

desenvolveu estratégias de retenção de

clientes.

Entretanto, observa-se que 33% dos

respondentes ainda estão em fase

preliminar em relação a um plano de

retomada pós-crise.

Tuebingen, Alemanha

O surgimento de um vírus para o qual a humanidade 

não possui anticorpos deu início a uma corrida da 

indústria farmacêutica em busca de uma vacina

47% 33% 20%

11%

52%

36%

17%

42%

42%

Básico

Intermediário

Avançado

33%

46%

21%



FINANCEIRO & SOCIEDADE

1111

Média do Indicador “Financeiro & Sociedade”

RESULTADOS

DIAGNÓSTICO

Verifica-se que as empresas estão mais

adiantadas em ações de redução de

gastos, aproveitamento dos benefícios

fiscais disponibilizados pelo governo e em

ações para redução da inadimplência.

Entretanto, aparentemente ainda existem

oportunidades para a revisão do

orçamento e identificação de impactos

na sociedade / comunidade com a parada

das operações.

Lisboa, Portugal

Por causa do lockdown em muitos países, o supply

chain se tornou uma confusão após a parada das 

fábricas, de acordo com o Fórum Econômico Mundial

38% 35% 27%

28%

28%

45%

Estratégia para 

Recebimento das Vendas

Definição de Gastos 

Prioritários

Uso de Benefícios 

Fiscais

32%

40%

28%

Já foi revisado o 

orçamento para o ano?

Impactos da parada de operação na 

comunidade / sociedade?

25%

47%

28%

Básico

Intermediário

Avançado

12%

33%55%

40%

40%

19%



OPERAÇÕES
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Média do Indicador “Operações”

RESULTADOS

DIAGNÓSTICO

Em relação as Operações cerca de 40%

dos respondentes encontra-se em nível

Intermediário.

Aparentemente a mudança brusca das

vendas, a quebra das cadeias de

fornecimento e eventualmente a parada de

produção podem ter impactado nos níveis

de estoque ideal e 34% das empresas

indicou que ainda estão no nível básico

neste aspecto. Cerca de 77% das

empresas já avançaram na definição de

novos níveis de serviço.

São Paulo, Brasil

Operações de desinfecção se tornaram rotineiras em 

espaços públicos... 

Definição dos Níveis de 

Estoque conforme Cenário

Plano de Trabalho com 

Fornecedores Críticos

39% 34% 28%

34%

38%

28%

Básico

Intermediário

Avançado
26%

38%

36%

Redefinição no Nível de 

Serviço Fora do Padrão

23%

40%

37%



16%

29%
55%

35%

35%

31% 35%

33%

33%
29%

35%

36%

PESSOAS
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Média do Indicador “Pessoas”

RESULTADOS

DIAGNÓSTICO

A maioria das empresas conseguiu organizar

os processos para trabalhar em home office e

estabeleceram jornadas de trabalho diferenciadas

e férias.

Entretanto grande parte das empresas ainda

enxerga dificuldade em estabelecer programas

de treinamento on-line e programas de apoio

mais avançados como aqueles voltados a

redução do stress causado pela pandemia.

Somente aproximadamente 30% dos

respondentes possuem processos avançados

para a mensuração da saúde e gestão de

pessoas com COVID.

Milão, Itália

Profissionais de saúde isolados de suas famílias em 

todo o mundo e se dedicando aos infectados

Processo de Mensuração 

de Saúde das Pessoas
Protocolo de Gestão de 

Pessoas com COVID
Comunicação de Status 

da Crise

Definição do Formato de 

Trabalho Home Office

Boas Práticas de Home 

Office
Jornada de Trabalho 

Diferenciada
Treinamento Online Programa de Redução 

de Stress

16%

29%
55%

22%

29%

49%
47%

24%

29%

67%

11%

22%

37% 35% 28%
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GERAL

14

RESULTADOS

36% 34% 30%

DIAGNÓSTICO

Os setores de saúde, atacado e distribuição e agropecuário

foram os que apresentaram maior maturidade na

amostragem desse estudo, enquanto varejo de moda,

alimentação, bens de consumo e estética mostraram que ainda

apresentam muitas ações em nível básico, demonstrando a

necessidade de evolução das práticas de resposta a crise.

É importante registrar que esta é uma análise preliminar e teve

como objetivo levantar informações sobre como as empresas

estão respondendo a este momento de crise. Mais do que um

estudo definitivo, teve o intuito de estimular uma reflexão

dos respondentes em relação a pontos importantes da gestão

no momento em que vivemos.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tecnologia e Desenvolvimento
Serviços

Saúde
Outros de Varejo

Moda
Medicamentos

Manufatura
Logística

Farmacêutico
Estética e Saúde

Eletrônicos
Educação

E-commerce
Cosméticos

Bens de Consumo
Atacado e Distribuição

Alimentos
Alimentação

Agropecuária

0% 10%



São Paulo, Brasil

SUMÁRIO

PESQUISA

RESULTADOS

GUIA
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Ordem Tarefa

1 Preencher o diagnóstico de maturidade em gestão de crises da Value Bridge, definindo os seus pontos mais críticos.

2 Definir um responsável pela consolidação das ações do plano e pela sua atualização (secretário).

3 Definir um líder para o plano (líder do Comitê de Gestão de Crise).

4 Definir os temas relevantes que devem ter ações específicas. 

5
Definir as ações responsáveis por tema. Dica:

1. Pense em ações como entregáveis. Foque em atividades que gerem resultado o mais rápido possível.

2. Defina prazos máximos de 15 dias. Se tiver algo que demore mais que isso, quebre em atividades / entregáveis 

menores.

3. Defina UM responsável pela ação, que vai liderá-la e ser responsável pelo resultado. Pode ser definida uma 

equipe. Não defina “áreas” ou “responsáveis genéricos”. Em crise, a rapidez e eficiência é tudo, então, não podem 

existir dúvidas de quem é o responsável pela ação.

Consolide em um arquivo único contendo, pelo menos:

I. Nome da ação

II. Entregável

III. Nome do responsável

IV. Data de início planejada

V. Data de término planejada

VI. Data de início realizada

VII. Data de término realizada

VIII. Status da ação

6 Organize uma forma diária/semanal de acompanhamento. Não é recomendado deixar um acompanhamento maior que uma 

semana. É extremamente indicado fazer o acompanhamento diário.
16

GUIA

GESTÃO DE CRISES
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Pergunta Exemplos de ações recomendadas

Já foi definido um comitê 

de crises?

▪ Estruturação de comitê de riscos, com participantes, pauta fixa, líder, secretário, 

ata, agenda de reuniões.

▪ Realização de reuniões sistemáticas.

▪ Acompanhamento de plano de trabalho.

Já foram quantificados os 

riscos e definido um plano 

de trabalho para cada um 

deles?

▪ Identificação de todos os riscos e analisar a Gravidade, Urgência e Tendência deles, 

de forma a priorizá-los.

▪ Definição de um plano de mitigação dos riscos mais críticos para o negócio, 

considerando pelo menos os temas: receitas, custos, despesas, pessoal, sociedade 

e impostos.

▪ Definição de um responsável pelo acompanhamento e atualização semanal do 

plano.

▪ Definição de um fórum para acompanhamento do plano.

Já foi montada uma sala 

de guerra?

▪ Definição de local físico e participantes.

▪ Definição de rotina de trabalho.

▪ Definição de informações relevantes e a frequência de atualização.

▪ Implantação de relatório com informações relevantes.

▪ Implantação de rotina de trabalho.

Já foram definidos os 

indicadores críticos de 

mensuração da crise?

▪ Identificação dos indicadores críticos.

▪ Implantação de processo de divulgação diária dos indicadores críticos.

▪ Definição de um fórum para acompanhamento dos indicadores críticos.

Já foram revisadas as 

estratégias e as metas para 

o ano?

▪ Revisão do planejamento estratégico e das metas para 2020.

Já foi revisado o modelo de 

remuneração variável de 

curto e longo prazo?

▪ Identificar o novo impacto que o total da remuneração variável terá na lucratividade 

da empresa e seus limites. (base novo orçamento e metas)

▪ Aprovar novo modelo de remuneração variável

▪ Renegociar com colaboradores novas premissas e caso necessário, negociar com 

os sindicatos da categoria do colaboradores

1717

GUIA

GESTÃO DE CRISES

Estrutura

Mercado

Financeiro

Sociedade

Operação

Pessoas
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GUIA

GESTÃO DE CRISES

Pergunta Exemplos de ações recomendadas

Já foi feita uma estimativa 

de perda de receitas?

▪ Atualização de premissas para revisão das receitas.

▪ Atualização de orçamento (forecast).

Já foi definida estratégia 

visando manutenção de 

clientes?

▪ Segmentação dos clientes em risco de perda: alto, médio e baixo.

▪ Benchmark de benefícios oferecidos no mercado.

▪ Realização de grupo de análise com principais clientes.

▪ Aprovação de política diferenciada conforme nível e relevância para o negócio.

Já foi desenhado um plano 

para retomada da crise?

▪ Aprovação de cenários otimista e pessimista.

▪ Elaboração de plano de retomada para cada um dos cenários.

▪ Definir formato de acompanhamento e atualização sistemática dos cenários e do 

plano.

Estrutura

Mercado

Financeiro

Sociedade

Operação

Pessoas
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GUIA

GESTÃO DE CRISES

Pergunta Exemplos de ações recomendadas

Existe uma estratégia para 

garantia do recebimento das 

vendas?

▪ Segmentação de clientes pelo risco de inadimplência: alto, médio e baixo.

▪ Elaboração de estratégia para os vários níveis de inadimplência.

Existe uma definição dos 

gastos prioritários?

▪ Validação de cenário de receita e valores limites para os gastos.

▪ Segmentação dos gastos em criticidade: alta, média e baixa.

▪ Elaboração de estratégia para redução dos gastos, conforme criticidade.

Já existe aproveitamento dos 

benefícios fiscais dados pelo 

governo?

▪ Identificação de benefícios fiscais para o tipo de negócio.

▪ Preparação de plano de aproveitamento dos benefícios.

Já foi revisado o orçamento 

para o ano?
▪ Revisão do orçamento para 2020.

Estrutura

Mercado

Financeiro

Sociedade

Operação

Pessoas
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GUIA

GESTÃO DE CRISES

Pergunta Exemplos de ações recomendadas

Já foram identificados os 

impactos da parada da 

operação na sociedade?

▪ Identificação de riscos para a sociedade em caso de interrupção no serviço.

▪ Elaboração de plano de mitigação de riscos.

Estrutura

Mercado

Financeiro

Sociedade

Operação

Pessoas
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GUIA

GESTÃO DE CRISES

Pergunta Exemplos de ações recomendadas

Já existe uma 

definição de estoques 

(de matéria-prima e 

produto acabado) 

necessários para os 

cenários pessimista e 

otimista?

▪ Definição de cenários pessimista e otimista.

▪ Identificação dos itens críticos (matéria prima).

▪ Análise da capacidade produtiva necessária (cenários pessimista e otimista).

▪ Atualização diária de acompanhamento de estoque.

▪ Atualização semanal de forecast.

Já foi feito um plano 

de trabalho com os 

fornecedores mais 

críticos?

▪ Identificação de fornecedores críticos.

▪ Alinhamento da demanda x tempo de entrega e capacidade de entrega.

▪ Montar ritual de comunicação.

▪ Implantar de monitoramento semanal.

Já foi feita a 

redefinição do nível 

de serviço para 

operação fora do 

padrão?

▪ Identificação de novos níveis de serviço.

▪ Validação (quando possível / necessário) de novos níveis de serviço.

▪ Comunicação dos novos níveis de serviço.

Estrutura

Mercado

Financeiro

Sociedade

Operação

Pessoas
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GUIA

GESTÃO DE CRISES

Pergunta Exemplos de ações recomendadas
Já existe um processo de 

mensuração da saúde das 

pessoas?

▪ Definição de protocolo e frequência de medição de saúde das pessoas.

▪ Definição de pontos de controle.

▪ Implantar rotina de monitoramento das pessoas.

Já existe protocolo para gestão 

de pessoas com COVID-19?

▪ Definição de protocolo de atualização de informações sobre infectados com o 

COVID-19.

▪ Definição de canal de recebimento de informações.

▪ Definição de protocolo de envio da pessoa para a unidade de atendimento 

(qual hospital procurar e quando procurar).

Já existe um processo de 

comunicação do status da 

crise?

▪ Definição de matriz de comunicação (considerando assuntos, responsáveis, 

formato e frequência).

▪ Definição de canais de recebimento de dúvidas / sugestões.

▪ Definição de processo de análise de dúvidas / sugestões.

▪ Validação de plano de comunicação (informações e manutenção da 

motivação).

Já foi feita definição da forma de 

operação para pessoas em 

trabalho em casa (home office)?

▪ Segmentação das pessoas em grupos para melhor definição de trabalho em 

trabalho em casa (home office).

▪ Definição de estrutura tecnológica necessária.

▪ Implantação de estrutura tecnológica necessária.

Já existe a divulgação de boas 

práticas de trabalho em casa 

(home office)?

▪ Definição de comunicação de boas práticas de home-office.

▪ Definição de procedimento para acompanhamento do trabalho a distância.

▪ Implantação de indicadores de mensuração de produtividade do trabalho a 

distância.

Já existe uma estratégia para 

jornada de trabalho diferenciada 

e férias?

▪ Identificação de pessoas que podem entrar de férias / jornada diferenciada.

▪ Definição de política para trabalho diferenciado / aproveitamento das férias.

▪ Implantação de processo de trabalho diferenciado / férias.

Já existem procedimentos para 

aproveitamento de tempo 

parado com treinamento online?

▪ Identificação de gap de treinamento.

▪ Identificação de treinamentos relevantes (desenvolvimento técnico ou 

comportamental).

▪ Preparação de grade de treinamento e controle de realização.

▪ Avaliação de aprendizado.

Já existe um programa de 

redução de stress?

▪ Definição de programa de redução de stress.

▪ Implantação de programa de redução de stress.

Estrutura

Mercado

Financeiro

Sociedade

Operação

Pessoas



Um agradecimento especial a todos os 
profissionais de saúde e a todos participantes da 

pesquisa.
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