
Módulo Extra
Gestão de Crise!

GESTÃO PARA PEQUENAS EMPRESAS



Montar cenário financeiro considerando faturamento zerado por 6 meses

Primeiros Passos

Em seguida, montar cenário considerando faturamento de 50%

CAPITAL DE GIRO

(Empresas Consolidadas) 

6 
MESES

CAPITAL DE GIRO

(Empresas Novas) 

1 
ANO



Rever todos os custos fixos e varíaveis (Ex: Orçamento Base Zero)

Revisão de Custos

Renegociar todas as dívidas, buscando flexibilizar pagamentos

Analisar os custos e classificá-los: 

Estratégicos vs Não Estratégicos



Revisão de Custos

FOLHA

Foco nos principais custos:

Aproveitar as MP’s lançadas pelo governo (ex: 936)

TAXA DE OCUPAÇÃO Negociar aluguel e condomínio

CMV / CSP Montar estratégias com os fornecedores (rever margens)

IMPOSTOS Alguns impostos tiveram seus prazos estendidos (ficar atento às notícias)



Matriz BCG: Classificar produtos/serviços de acordo com a margem de lucro

Revisão de Vendas

Precificação: Rever margens

Margem AltaMargem Baixa

Parar de oferecer Estimular venda
Investir no Marketing



“CASH IS KING”



Momento ideal para zerar os estoques

FOCO TOTAL NAS VENDAS!

Margem Alta

Estimular venda
Investir no Marketing

Interromper investimentos

Reduzir o Break Even, adequando ao 

menor faturamento

Fortalecer o capital de giro 

(buscar oportunidades, empréstimos)



É a primeira crise de muitos empresários. 

Mantenha o foco! Crises ocorrem, em média, a cada 8 anos.

INSIGHTS

Busque parcerias estratégicas, que possuam sinergia.

Todos precisam se ajudar!

Construa um novo Planejamento Estratégico após a crise.

Reinvente seu negócio!



Fique atento a novas oportunidades e maneiras de gerar receita.

Seja criativo!

INSIGHTS

Aprenda com quem está se destacando na crise.

Foco no Benchmarking!

Converse com pessoas experientes que agreguem ao seu business.

Aproxime-se de mentores e conselheiros!



Analise a cultura organizacional de sua empresa.

Mudanças serão necessárias!

INSIGHTS

Momento de rever alguns princípios e focar no que é mais importante.

Fortaleça a consciência social e ambiental!

Agora mais do que nunca, os dados são essenciais à boa gestão.

Digitalize sua empresa! (banco de dados, CRM, MKT, KPIs, e-commerce...)



ENTENDA SEU PERFIL

EMPRESÁRIO VS EMPREENDEDOR



Precisa ser

O Empresário
Na Crise

Resiliente (Sem ser teimoso!)

Curioso

Antenado

Bem Relacionado

Ágil 

Auto Motivado

Focado

Disciplinado



Seja um otimista realista!

PENSE POSITIVO



“
oportunidades

f o c a d o s  e m  

”


