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Cenário atual: a pandemia do
coronavírus nas malharias

Todos os segmentos de negócios, no Brasil e no mundo,
estão sendo impactados, de alguma forma, pela pandemia do
novo coronavírus (COVID-19). Porém, alguns setores
demonstram impactos mais imediatos, como a aviação civil, o
turismo, o comércio e as confecções e malharias, mercado no
qual estamos inseridos.
Sabemos dos agravantes para nosso segmento em
comparação às confecções de tecido plano e malha circular: a alta
concentração de vendas de inverno, com grande quantidade de
pedidos para entregas em março, abril e maio, além das vendas
de varejo em junho e julho.
Dessa forma, teremos um impacto em nossos caixas ainda
difícil de prever. Por isso, é hora de preparar o caixa da empresa
e reduzir os custos de forma inteligente para conseguirmos
superar essa fase. Nosso principal objetivo com esse material é
ajudá-lo a enfrentar essa jornada, sugerindo ações que visam
diminuir os impactos negativos do coronavírus em sua malharia
e aumentar sua chance de sucesso frente a esse novo contexto
global. Vamos lá?
Marcelo Gorgulho
Diretor Executivo da Retilínea Consultoria
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Primeiros passos para difíceis
tomadas de decisão

O momento exige um ajuste nos processos de todos os
departamentos da empresa. Faz-se necessário, também,
estabelecer o mínimo de controle das informações,
especialmente as financeiras, para reduzir o risco em relação ao
futuro do negócio.
Sabemos que as micro e pequenas empresas brasileiras, em sua
grande maioria, não fazem controle de fluxo de caixa. Nas
malharias, infelizmente, não é diferente. Também sabemos que
os empresários dedicam a maior parte do seu tempo às
atividades operacionais e não às estratégicas.
Por isso, iremos passar de forma rápida e objetiva os primeiros
passos para um melhor levantamento de informações, análise de
dados e posterior tomada de decisão. Além disso, forneceremos
planilhas de fluxo de caixa, planilha de simulação para negociação
e planilha de análise de folha de pagamento.

---------

Passo 1: preencha a planilha de fluxo de caixa, conforme as
orientações que receberá junto com o arquivo.
Passo 2: preencha a planilha de negociação por
fornecedor/credor conforme as orientações que receberá junto
com o arquivo.
Passo 3: preencha a planilha de análise de folha de pagamento
conforme as orientações que receberá junto com o arquivo.

---------

Sugerimos as planilhas citadas, pois nosso papel é orientá-lo a
trabalhar de forma mais técnica e pautado no modelo de
gerenciamento de negócios (MGN) que implantamos em nossos
clientes. Procuramos tornar essa tarefa o mais simples possível,
e assim ela será desde que realizada da forma correta e seguindo
nossas orientações.
Porém, se a sua malharia não possui os recursos sugeridos, fique
atento às orientações que virão a seguir, optando por aquilo que
considerar mais confortável e estiver de acordo com seu modelo
gerencial. O importante é não deixar de trabalhar com as
informações corretas!
Com essas informações em mãos, você pode recorrer a outros
profissionais que possuam condições para te ajudar, como
contadores, consultores, advogados, mentores e colaboradores.
Assim, eles poderão te apoiar nas decisões daqui em diante,
prestando bastante atenção nos pontos que iremos citar nos
próximos tópicos.

---------
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Como podemos olhar
para essa crise?

Para encarar essa crise, devemos, antes de tudo, ganhar fôlego.
Diante disso, você pode se perguntar:
• Quanto de fôlego?
• Quando isso vai passar?
• O que devo deixar de pagar?
• Qual valor preciso pegar emprestado?
• Quantas pessoas preciso demitir?
• Qual o percentual de custo fixo preciso reduzir?
• Haverá linha de crédito para todos, inclusive para negativados?
• O que faço com as máquinas que estou devendo?
A resposta é: Depende! Não há receita pronta para todas as
empresas, nem fora da crise e muito menos agora. Há anos
alertamos isso a diversos clientes: o cenário externo pode ser
igual ou similar a todos, mas o cenário interno precisa ser
avaliado caso a caso, situação a situação, caixa a caixa, modelo
de negócio a modelo de negócio, entre diversas outras variáveis.

---------

Então, para encarar essa crise, primeiro é necessário aprender a
ler os cenários e suas premissas:
Cenário Externo: as premissas estão mudando dia a dia e, por
isso, precisamos parar de perder tempo com informações
irrelevantes das redes sociais e grupos de Whatsapp, por
exemplo, e escolher mais rigosoramente o que acompanhar,
quais canais, quais fontes e quem seguir. Caso contrário,
ficaremos malucos ao mudarmos nossas premissas a cada alerta
de mensagem. Como é possível se concentrar para planejar e
tomar decisões coerentes dessa forma? Não espere por uma
mensagem salvadora, pois o trabalho duro será sempre sua
responsabilidade.
Cenário Interno: quais informações e indicadores básicos você
possui em mãos para entender o seu negócio e tomar boas
decisões diante de grandes desafios? Caixa, contas a receber,
contas a pagar, folha de pagamento, estoque, endividamento,
entre outros.
Precisamos, além de superar esse momento, aprender com essa
situação. Já vencemos outras crises, venceremos esta também.

---------
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A crise de fora para dentro

Para explicar o momento de grande ameaça que estamos
vivendo, aproveitamos a explicação dos mentores Pedro Superti
e Caroline Calaça em relação às ondas de impacto na economia
brasileira. Segundo eles, serão cinco. Confira abaixo nossa
análise de acordo nosso mercado de atuação:
1ª Onda: fechamento do mercado chinês
Faltou insumos, China sem condições de produzir e portos
fechados. Nesse momento, por mais triste que fosse para os
chineses, parecia que estávamos num mar de oportunidades. Em
duas semanas, choveu pedidos nas malharias, principalmente
das grandes redes de lojas e magazines. Com esses pedidos e
mais uma boa expectativa em relação ao clima, tudo nos levava a
crer que seria o nosso grande ano.

---------

2ª Onda: fechamento do mercado brasileiro
De acordo com a evolução do coronavírus, transmitindo da China
para Europa e, consequentemente, para o Brasil, de forma
gradativa, eis que chega o fechamento do mercado brasileiro.
Essa é a onda que estamos vivendo agora, na quarentena, com
decretos da união, dos governos e das cidades. Sendo assim, os
clientes sumiram e os pedidos foram, em maior parte,
cancelados. Há solicitações para prorrogação de títulos em toda a
cadeia, busca de crédito, consulta ao contador e a grande dúvida:
“O QUE FAZER?”
3ª Onda: reabertura do mercado brasileiro, pós quarentena
Essa é nossa grande dúvida: quando será a reabertura do
mercado brasileiro? Já devemos jogar a toalha para o inverno em
sua totalidade ou ainda nos resta esperança para as vendas da
estação? Nesse momento, ainda não temos essa resposta.
Porém, precisamos nos preparar para quando ocorrer.
Primeiramente, é necessário evitarmos o contágio para que
possamos voltar gradativamente às nossas atividades. Também
precisamos entender que os mercados não fecharam juntos e não
vão abrir todos de uma vez. “E COMO SERÁ A ABERTURA DO
NOSSO MERCADO?”

---------

4ª Onda: reação em cadeia (luta pela sobrevivência)
Muitas empresas no Brasil não voltarão ao jogo. Haverá mudança
do mercado, mudança da concorrência e alguns modelos de
negócios vão morrer para novos modelos surgirem. A Retilínea
Consultoria tem como propósito “Transformar a cultura
profissional da comunidade de malharias“, e não temos dúvidas
de que isso ocorrerá, sendo necessário revermos nossos
modelos de negócios. E nós, “COMO SOBREVIVEREMOS”?
5ª Onda: reconfiguração do mercado (novos modelos)
A experiência de trabalhar em casa, para muitas empresas, pode
mudar para sempre. As empresas irão repensar suas estruturas
de retaguarda, principalmente as prestadoras de serviços,
tornando o home office uma boa opção após ser experimentada
durante esse período. Cabe lembrar: possuímos grande
capacidade de adaptação a novos modelos! “O QUE MUDARÁ NO
NOSSO MERCADO?”

---------

Diante do elucidado nessa série de ondas, é importante que todos
os malharistas analisem seus mercados, pois mercados
diferentes reagem de formas diferentes e em tempos diferentes.
São alguns desses mercados:
• PL (Private Label);
• Polos atacadistas (Brás, Bom Retiro, etc);
• Multimarcas (Pequenos lojistas), venda em feiras e
representantes;
• Pronta entrega (lojas próprias e feiras de varejo);
• Vendas on-line (Ecommerce, WhatsApp, etc).
E o retorno desses mercados também será diferente, a depender
do cenário do momento. Quando? Com qual nível de estrago?
Por isso ressaltamos: não tome decisão como a maioria, ou igual
ao seu vizinho ou familiar. Entenda melhor o mercado e o cenário
onde sua empresa está inserida e, paralelo a isso, faça o seu
dever de casa no próximo tópico.

---------
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A crise de dentro para fora

“Será que a crise interna da minha empresa começou agora, com
o coronavírus, ou já estava instalada e eu não estava
percebendo?” A verdade é que ninguém escapou dela, nem
mesmo as empresas com alto nível de gestão. A diferença será
apenas no tamanho da pancada, mas ninguém escapará ileso.
Precisamos fazer, em poucos dias, o que, às vezes, não fazíamos
nem uma vez ao ano. Então, vamos a um checklist de medidas
práticas e emergenciais antes de entrarmos nos próximos
tópicos:
Checklist de ações:
• Relacionamento com os clientes;
• Nova rotina de comunicação entre sócios, líderes e equipe;
• Implantação do Comitê de Crise (pode ser duas ou três
pessoas), porque é desumano decidir tudo sozinho e apenas no
feeling;
• Identificação de pessoas chaves (que não podem parar), seja
agora ou para o futuro do projeto e/ou empresa;

---------

• Orientação ao time que está trabalhando à distância (reduzir
risco de falhas);
• Ativação do trabalho remoto (reuniões diárias a distância –
tarefa do dia e checagem no final);
• Levantamento da situação (quanto tempo sobrevivo), conforme
citado no item 2;
• Identificação dos principais riscos para o negócio e definição de
cenários, exemplo: pessimista – ninguém paga / realista - 40%
paga / otimista - 60% paga. Riscos precisam ser diminuídos,
eliminados ou transferidos, conforme conceito de gerenciamento
de projetos;
• Negociar obrigações com fornecedores e bancos;
• Buscar linhas de créditos;
• Repensar a logística para atender os clientes, colaboradores e
fornecedores;
• Definir demissões (falaremos no item 9);
• Atualizar em relação às medidas que estão sendo lançadas pelo
governo;
• Analisar e inventariar seus estoques;
• Prolongar o caixa de forma inteligente e responsável.
Fica a pergunta: você precisa fazer isso tudo? Esperamos que
sim. Afinal, isso significa que sua empresa está em um estágio
privilegiado, no qual precisa se preocupar com o momento, mas
também com o projeto de negócios que vinha trilhando.

---------

Porém, sabemos que essa não é realidade da maioria das
empresas do Brasil, nem das malharias - afinal, estamos há sete
anos atravessando crises econômicas e políticas. Nesse
momento, entender em qual situação sua empresa se encontra
para poder decidir quais medidas internas são necessárias é o
recomendado. Diante disso, o que sua empresa deve adotar e
com qual grau de cuidado ou radicalismo? Lembre-se: talvez não
exista o certo ou o errado, mas sim a opção menos dolorida para
o momento.
Situação da empresa em relação ao fôlego financeiro (caixa):
• Possui fundo de reserva e capital de giro;
• Possui apenas capital de giro;
• Não possui capital de giro, mas possui índice de endividamento
controlado;
• Não possui capital de giro e possui alto índice de
endividamento;
• Possui alto índice de endividamento e está antecipando quase
100% dos recebíveis;
• Está antecipando quase 100% dos recebíveis e se encontra
negativada na Serasa.
A situação que sua empresa se encontra em relação ao caixa,
somado ao seu modelo de gerenciamento de negócios e ao
mercado de atuação, indicará quais ações deverão ser tomadas
de forma radical, tempestiva ou não.

---------
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Vendas e clientes

Sabemos que as vendas foram interrompidas, canceladas,
suspensas e continuam a pinga gotas apenas no mercado on-line.
No entanto, elas voltarão a crescer e seu relacionamento com os
clientes não pode ser interrompido, já que é o público mais
acessível para continuarmos a vender. Por isso, não deixe de falar
com todos os clientes. Se possível, você mesmo, o proprietário
da malharia. Assim, você não corre o risco da informação ser mal
interpretada nesse momento, o que pode ser fatal para o seu
departamento comercial. Só delegue se tiver uma área comercial
muito bem estruturada.

---------

Algumas dicas:
• Não paralise totalmente seus investimentos em marketing, mas
foque apenas em ações que geram retorno rápido;
• Seja criativo e ofereça novos canais. Avalie outras formas para
que seu produto chegue a seus clientes, principalmente na
retomada;
• Reavalie sua Política Comercial;
• Avalie quais ações sua empresa pode adotar para contribuir
com a comunidade, fortalecendo o cooperativismo entre as
malharias e sua imagem junto a seus clientes;
• Realize ações para demonstrar a seus clientes que sua empresa
está tomando medidas para mitigar os impactos da crise;
• Comunique a seus clientes sobre as novas possibilidades de
atendimento e as ações que sua empresa está adotando para
gerar reciprocidade no relacionamento.

---------
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Custos e despesas (operacionais
e não operacionais)

É hora de reduzir os custos! Tudo o que não for essencial deve ser
reduzido e considerado um luxo e isso precisa ser feito de forma
transparente e engajando os colaboradores para que se envolvam
na ação. Seja justo com fornecedores, informando sobre os
possíveis cancelamentos, prorrogações e não pagamentos no
momento, mas avalie a situação da sua empresa, conforme
citado no item 5.
Essas são medidas que podem abrir portas no futuro, além de
garantir seu crédito. Existe um ditado que diz que “cortar custos
é igual cortar unha: você deve cortar sempre, mas cuidado para
não cortar a carne”. Dessa vez, também pode ser necessário
cortar a carne, mas a grande dificuldade é avaliar o quanto da
carne cortaremos para não ficarmos sem os dedos. Corte de
custos é muito delicado, por isso separamos algumas dicas:
Custos e Despesas Fixas
• Corte as pequenas despesas não essenciais ao negócio. Avalie
por meio do checklist que entregaremos na planilha.

---------

• Reduza, quando possível, o valor das despesas que não podem
ser cortadas;
• Avalie seu pró-labore. Isso é uma forma de dar exemplo, mudar
a mentalidade e contribuir com o caixa da empresa, pois será
necessário. Sente com sua família para conversar sobre esse item
tão delicado;
• Se ainda não separou a pessoa jurídica da física, faça isso para
ontem. Essa é a única forma de gerenciar custos na empresa e
dentro de casa, pois dessa vez teremos que olhar para dentro de
casa;
• Reduza o mix de produtos para as próximas coleções,
reduzindo o custo com desenvolvimento de produtos;
• Avalie a negociação de seu contrato de aluguel;
• Analise sua folha de pagamento (falaremos no item 9);
• Avalie os serviços de manutenção essenciais sem cortar o que
pode colocar em risco o negócio e, principalmente, as pessoas.
• Utilize do diferimento do recolhimento do FGTS, conforme
medida provisória nº 927;
• Muita atenção ao deixar de recolher o INSS, pois essa despesa
é do colaborador e não da empresa. Ao deixar de recolher por um
determinado período, pode configurar crime de apropriação
indébita. Para maios informações, consulte seu contador ou
advogado.

---------

Custos Diretos (Fornecedores de matéria prima, produtos para
revenda e oficinas externas)
• Levante as informações das suas contas a pagar e do seu
estoque por fornecedor e classifique do maior para o menor.
Solicite prorrogações de forma inteligente, avaliando seu fluxo de
caixa e analisando o relacionamento e a concentração de compras
por fornecedor. Em média, precisaremos de prorrogações, de no
mínimo 60 dias. Mas não seja oportunista! Não podemos pensar
que, agora, ninguém paga ninguém. Isso ocasionará um perigoso
rompimento nos elos da corrente, comprometendo toda a cadeia
de valor de nosso segmento. Também precisamos ter esse
discurso com nossos clientes quando formos negociar nossas
contas a receber;
• Se sua empresa for uma boa pagadora, não tenha vergonha de
solicitar as prorrogações e deixe claro com seu fornecedor sua
parceria e a necessidade de ter uma conversa franca, aberta e
transparente;
• Faça você mesmo, o proprietário da malharia, as negociações
principais, sem deixar exclusivamente para o comprador ou
gerente financeiro. Isso demonstra seriedade na solicitação e na
necessidade de sua empresa;
• Segure todas as novas compras. Avalie criteriosamente a
situação de seu estoque e veja a necessidade real de cada
compra. Quando for possível, substitua o material por outro

---------

disponível. Os clientes também estarão mais flexíveis a esse tipo
de negociação;
• Priorize a produção e compra somente do que tiver alto giro,
quando o mercado retomar suas atividades, a depender da época;
• Caso haja a negativa dos fornecedores, faça novas rodadas de
negociação com planos B e C. Estaremos em processos
extremamente difíceis de negociação. Quando alguém dizer não,
é porque também está fazendo as contas. Todas as partes terão
que ceder de alguma forma.
Custos Variáveis (Incidentes sobre vendas)
• Avalie o montante de comissões a pagar com competência
anterior ao período da crise e analise caso a caso junto com os
representantes e vendedores (eles também ficarão sem
comissões devido a queda ou interrupção de receitas). Sendo
assim, se o caixa permitir, o ideal é pagar as comissões devidas e
deixar claro a impossibilidade de adiantamentos de comissões
futuras, pois esteja certo que as malharias que atuam com equipe
de representantes sofrerão com essa solicitação.
• Negocie com suas transportadoras a possibilidade de
prorrogação dos títulos a vencer. Normalmente, essa é uma
classe com maiores dificuldades de negociação devido a
facilidade de interrupção dos serviços. Perder esse fornecedor

---------

nem sempre é uma boa opção, pois normalmente ele tem a
melhor relação custo x benefício para sua empresa. Porém, se
possuem uma boa relação de parceria, entrem em um acordo;
Impostos
• Para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o governo
prorrogou o vencimento dos tributos com vencimento em abril,
maio e junho para outubro, novembro e dezembro,
respectivamente, benefício que ajudará em relação ao
faturamento parcial de março. Para as vendas de abril e maio, o
adiamento dos impostos só nos ajudará se o mercado reabrir
rapidamento e obtivermos vendas nesse período.
• Para as empresas enquadradas nos regimes de Lucro
Presumido ou Lucro Real, fique atento às novas medidas e
consulte seu contador sobre possíveis benefícios.
• Evite ao máximo deixar de pagar as guias de parcelamentos de
impostos realizados anteriormente a crise, pois muitos deles
tiveram reduções expressivas de 50 a 90%. Deixando de pagar
essas parcelas, você estará abrindo mão desses benefícios.
Consulte seu contador.
• Fique atento a qualquer nova medida que possa ser adotada.
Mantenha relacionamento próximo com seu contador e consultor
para que eles te mantenham sempre muito bem informado;

---------

• Se o seu caixa estiver muito curto, considere não pagar algum
imposto neste momento. Posteriormente, você poderá parcelar a
dívida e, muito provavelmente o Governo adotará alguma medida
especial de REFIS para as dívidas fiscais.
Investimentos
• Avalie os grandes investimentos que estavam em planejamento
e tome decisões sobre suspensão, cancelamento ou
continuidade. Tudo isso vai depender muito da questão caixa x
projeto de negócios, e sobre quando se iniciará a 3ª onda;
• Em relação aos investimentos na aquisição de maquinário para
produção, se possível, congele essas negociações;
• Em relação aos pagamentos pendentes com fornecedores de
máquinas e equipamentos, negocie o mais rápido possível com
seus parceiros fornecedores e, juntos, procurem encontrar a
melhor saída para todos. Lembrando: todos nós temos interesse
que nossa cadeia de valor continue sendo alimentada. Por isso,
sejam justos e transparentes nas negociações.
• Se tiver financiamentos de máquinas junto a instituições
financeiras, negocie e solicite prorrogações o mais rápido
possível, voltaremos a falar desse assunto no próximo item.

---------
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Bancos

Se estivéssemos em outro cenário, a primeira forma de fazer um
financimento seria utilizando a própria empresa para isso. Os
ativos são recursos investidos no negócio, então sua redução
gera caixa para a empresa. Observe as oportunidades de reduzir
as contas do ativo, principalmente quando estivermos na 3ª onda,
na reabertura do mercado. Avalie como receber mais rápido,
antecipar recebíveis e vender um ativo que não seja tão essencial
ao negócio. Porém, a saída mais rápida para o momento atual que
ainda estamos (2ª onda) é buscar recursos no mercado
financeiro. Algumas dicas:
Avalie todas as dívidas bancárias atuais
• Utilize as projeções mais conservadoras de caixa, observe o
impacto das dívidas bancárias que sua empresa já possui e tente
negociar o fluxo de pagamento com os bancos. Faça isso para
todas as dívidas, independentemente de sua origem (capital de
giro ou investimento);

---------

• A maioria das instituições financeiras tem planos de postergar
o prazo de pagamento em 60 dias. Assim como seus
fornecedores, as instituições financeiras também fazem parte de
nossa cadeia de valor. Utilize da reciprocidade e relacionamento
com seu gerente e seja transparente em relação a situação do seu
negócio, seja ela qual for. Assim, juntos, vocês buscarão as
melhores alternativas para o seu caso.
Busque por novas linhas de crédito
• Somente refinanciar as dívidas atuais pode não ser suficiente,
então busque por oportunidades de crédito;
• Procure os bancos de seu relacionamento e ainda os bancos
públicos;
• Busque, primeiramente, as linhas de créditos com menores
taxas, como BDMG, BNDES e outras que poderão surgir. Faça
isso logo, pois a demanda por crédito será muito alta e essas
linhas se esgotarão mais rapidamente;
• Avalie as linhas mais comuns ofertadas pelo seu banco;
• Reveja sua política de garantias, verifique se existem bens na
empresa ou na pessoa física que podem servir de garantia para
esses empréstimos, assim seus prazos podem ser dilatados e sua
taxa pode ser menor;

---------

• Agora, você pode estar se perguntando “qual valor preciso
tomar crédito?” Inicialmente, depende da análise do fluxo de
caixa e do sucesso de todas ações que estamos sugerindo nesse
guia. Por isso, para os créditos com taxas mais baixas, é mais
importante entender qual o seu limite junto à instituição e pleitear
todo esse crédito, porque o momento exigirá disponibilidade de
caixa e um prazo longo para pagar;
• Avalie a possibilidade de antecipar recebíveis durante a
pandemia para reforçar o caixa. Aproveite que as taxas ainda
estão baixas.

---------
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Pessoas

Chegamos a uma parte extremamente delicada para as difíceis
tomadas de decisão: o que fazer com as pessoas e como pagar a
folha de pagamento?
Acreditamos que a grande maioria das empresas terá que demitir
pessoas. Nesse momento, boa parte já fez isso. Mesmo assim,
entendemos que as dicas colocadas aqui servirão não só para as
demissões, mas também para a possível retenção dos talentos
que estejam engajados com a empresa.
Não sabemos se será mantido o isolamento horizontal ou se
partiremos para o isolamento vertical, o que muda em partes as
nossas decisões. Neste tópico, precisamos, primeiramente,
avaliar as condições legais da CLT e da medida provisória nº 927.
Embora o governo tenha anunciado diversas ações, a medida
provisória para reduzir os impactos da folha ainda não são
eficientes, pois exige um alto custo para as empresas, seja lá
quais forem as suas decisões.
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Algumas dicas:
• Verifique a condição de antecipar as férias, seja de forma
individual ou coletiva;
• Aproveite a antecipação de feriados;
• Analise a condição de banco de horas, lembrando que isso pode
ser feito de forma cumulativa, utilizando de todos os recursos
previstos na medida provisória, pois um não descarta o outro.
Antes de adotar essas práticas, consulte seu contador sobre as
minúcias dos artigos;
• Analise sua folha de pagamento em detalhes: data de admissão,
valor do salário, custo da rescisão, importância do colaborador
para a empresa, forneceremos uma planilha para ajudá-lo a
realizar essas análises;
• Talvez você não tenha tempo para esperar novas ações do
governo ou uma recuperação, ainda sem previsão, sabemos que
se trata de uma solução indesejada, mas demitir alguns
colaboradores pode ser necessário;
• Verifique as últimas contratações – talvez esses colaboradores
ainda não tenham atingido sua melhor performance e foram
contratados para projetos que não irão se concretizar;
• Garanta que os melhores em performance e em cultura
(pessoas chave) estejam com você, assim a tarefa de retomar os
negócios poderá ser mais fácil;
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• Faça apenas um ou, no máximo, dois cortes de pessoas (em
lotes). Isso ajuda a transmitir a informação de que a ação era
necessária ao mesmo tempo que dá segurança e confiança aos
demais;
• Comunique a todos que ficaram no time quais medidas foram
adotadas e com quais critérios para que possa, dentro do
possível, mantê-los seguros e engajados;
• Avalie e, se possível, implemente uma política de home office
e/ou revezamento durante o período da quarentena;
• Pessoas do grupo de risco, devem ser priorizadas para a
modalidade de trabalho home ou quarentena total;
• Instrua sua equipe quanto às medidas de higiene e desinfecção
de acordo com as orientações das autoridades sanitárias.
Lembre-se: iremos retomar e, para isso, contaremos com as
pessoas chave de nossa empresa. Então, muito cuidado ao tomar
essas decisões e conte com a gente para ajudá-lo a tomar essas
decisões.
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10 Fluxo e geração de caixa
Elaboramos e compilamos todo esse material, exatamente para
chegarmos nesse ponto.
Como conduzir o fluxo de caixa e manter sua geração para honrar
os compromissos? Não existe fórmula mágica, e sim controle,
negociações e decisões diárias à medida que o cenário vai
mudando e as estratégias adotadas vão se concretizando. Por
isso, nós estamos aqui para apoiá-lo em tudo isso no seu dia a
dia. Porém, para isso, precisamos fazer o dever de casa.
Podemos conversar sempre que for necessário, mas com
informações para embasar as decisões. Dessa forma, enviaremos
as planilhas de apoio à tomada de decisão com as devidas
orientações de como usá-las.
Nossa equipe da área de finanças estará preparada para orientá-lo
em como fazer e também para apoiá-lo nos processos decisórios
por meio de aconselhamentos e mentorias.
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Nesse momento, procure seu Consultor, Contador e Mentor.
Acredite: você não está sozinho. Todos os profissionais dessas
áreas estão atentos para dar um grande suporte para os
empresários. Se você é um cliente da Retilínea Consultoria,
estamos com as agendas abertas para te ouvir e, principalmente,
te ajudar.
Estamos trabalhando mais do que em períodos normais, nos
atualizando através do noticiário de fontes confiáveis,
conversando com pessoas do segmento de malharia e com
diversos especialistas da área contábil, econômica e financeira.
Também estamos utilizando ao máximo nossa riquíssima rede de
relacionamento para buscar informações e maneiras de
superarmos juntos essa fase.
Já vencemos outras crises, venceremos esta também. Para isso,
precisamos, antes de tudo, de união, estratégia, gestão,
planejamento, muita resiliência, inteligência emocional e, acima
de tudo, ética e transparência. Dessa forma, conseguiremos
executar os planos e liderar os movimentos que existirão dentro
e fora do nosso negócio. Conte sempre com todo o time da
Retilínea Consultoria. Não será nada fácil passarmos por essa
fase, mas estamos juntos com você!
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EXTRAS
Segue orientação de alguns materiais e indicações de
ferramentas gratuitas para organizar o trabalho remoto da sua
empresa.
Planilhas Retilínea Consultoria:
• Planilhas de fluxo de caixa
• Planilha de simulação para negociação
• Planilha de análise de folha de pagamento
Videoconferência e chamadas:
• Skype
• Zoom
• Whereby
Gestão de projeto:
• Trello
• Asana
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Agenda e gerenciamento de tarefas:
• Google Agenda
• Outlook Calendário
• Trello
• Asana
Compartilhamento de arquivos:
• Google Drive
• Dropbox
Acesso remoto:
• Anydesk
• Teamviewer
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