
Coronavírus deixará 
marcas e trará 

grandes aprendizados

Embora estejamos 
falando de um 
cenário extremo 
que pode afetar 
diretamente a saúde 
física e financeira de 
todos, não há motivos 
para desespero

A situação exige exa-
tamente o contrário: 
planejamentos e pa-

ciência. Essa experiência 
fortalecerá nossa capacida-
de de adaptação, nossa so-
lidariedade com o próximo 
e, principalmente, nos obri-
gará a colocar em prática 
muitos aprendizados sobre 
educação financeira.

O impacto no orçamento 
doméstico talvez seja o 
maior desafio para nossa 
sociedade. Ter uma boa 
gestão financeira se tornou 
mais importante do que 
nunca. Trabalhar em home 
office ou estar em isolamen-
to social não significa que 
iremos gastar menos.

Algumas despesas podem 
realmente diminuir como 
transporte e alimentação 
em restaurantes, afinal, co-
zinhar em casa acaba saindo 
muito mais barato. No en-
tanto, outros gastos dentro 
de casa podem aumentar, 
como o maior consumo de 
luz, ar condicionado, gela-
deira, televisão e internet, 
por exemplo. Chegou a hora 
de analisar em detalhes o 
seu orçamento doméstico 
e enxugar tudo o que não 
é essencial neste momento. 
É melhor trabalharmos com 
um cenário pessimista e nos 
surpreendermos positiva-
mente do que o contrário.

Você sabia que, em média, 
25% dos nossos gastos são 
com supérfluos e desper-
dícios silenciosos? Toda a 
economia gerada pode – e 
deve – ser direcionada a 
constituir reservas finan-
ceiras. Se você ainda não 
tem uma reserva de emer-
gências que seja suficiente 
para cobrir ao menos de 3 
a 6 meses as despesas da 
família, precisará fazer uma 
força tarefa agora.

O principal objetivo desta 
reserva é justamente nos 
dar folego e liquidez para 
enfrentar momentos como 
este. Quem já fez o dever 
de casa, chegou a hora de 
usá-la! Assim, você terá um 
pouco mais de tranquili-
dade nesta fase e poderá, 
inclusive, direcionar parte 
das economias para outros 
investimentos, aproveitan-
do as boas oportunidades 
do mercado. 

Infelizmente, os impactos 
negativos em emprego e 
renda serão inevitáveis na 
sociedade como um todo. 
Em momentos de crise é 
comum ocorrer o seguinte 
efeito cascata: diminuição 
na produção e no consumo, 
menor crescimento do país 
(ou até uma nova recessão) 
e aumento na taxa de de-
semprego.

Para aqueles que podem 
trabalhar em home office, é 
preciso focar em ser produ-
tivo durante a quarentena. 
O ambiente de trabalho em 
casa exige organização e 
concentração. E esta nem 
sempre é uma tarefa fácil 
para quem tem filhos sem 
aulas e cheios de energia.

Por isso, é importante 
tentar estabelecer uma roti-
na de atividades para todos, 
com horários definidos para 
almoço e intervalos.

Já aqueles que não tem 

condições de trabalhar em 
home office, como muitos 
profissionais autônomos, 
do comércio e serviços 
em geral, haverá uma im-
portante redução ou in-
terrupção da renda neste 
momento. E é aqui que está 
o grande desafio para quem 
não constituiu a reserva 
de emergências. Além de 
enxugar ao máximo o or-
çamento é preciso tentar 
negociar dividas e prazos, 
priorizando as despesas 
essenciais como o aluguel 
e condomínio, por exemplo.

Os empresários, donos de 
pequenos negócios, tam-
bém enfrentarão a redução 
no movimento de clientes e 
precisam se preparar para 
esta baixa no faturamento. 
Sobre os impactos nos in-
vestimentos é hora de ter 
muita calma, paciência e 
não tomar decisões influen-
ciadas pelo nervosismo 
do mercado. O mercado 
financeiro precifica os in-
vestimentos todos os dias 
com base em expectativas 
e incertezas. E muitas ve-
zes essa precificação não 
reflete os fundamentos 
reais, mas sim, o medo dos 
investidores. 

Em momentos de crise, 
muitos investidores so-
licitam resgates de suas 
aplicações e realizam pre-
juízos desnecessários. A 
volatilidade afeta tanto 
investimentos de renda fixa 
(prefixados) como a renda 
variável. Estudo realizado 
por uma das maiores cor-
retoras dos EUA mostrou 
que, em outros surtos e 
pandemias ocorridos desde 
1970 —como H5N1 (gri-
pe aviária), Sars e H1N1 
(gripe suína), as Bolsas 
retomaram a tendência de 
alta entre um e seis meses 
após o evento.

No caso do Coronavírus 
não temos nenhuma garan-
tia de que isto irá acontecer. 
E é por isso que Investi-
mentos em renda variável 
não são recomendados para 
objetivos de curto prazo. 
Infelizmente, nos últimos 
meses muitos brasileiros to-
maram mais risco do que o 
indicado para o seu perfil de 
investimento influenciados 
apenas pelo bom histórico 
de rentabilidade. Aqui está 
a importância de buscar 
orientação adequada antes 
de investir. As aplicações 
devem ser compatíveis com 
o grau de tolerância a risco, 
objetivos e prazos.

Mas, ao mesmo tempo que 
esta volatilidade pode tirar 
o sono de alguns, também 
pode representar oportu-
nidades para aqueles que 
tem dinheiro para investir. 
No mercado financeiro, 
existem diversas opções 
de aplicações com riscos 
e estratégias diferentes. 
Muitas delas são inversa-
mente proporcionais, como 
é o caso do dólar e da bolsa 
brasileira, por exemplo. 
Aquela história de não 
colocar todos os ovos na 
mesma cesta diz respeito a 
isso. Se algumas estratégias 
estão perdendo, podemos 
equilibrar o resultado com 
outras que tendem a se 
valorizar.

Em resumo, a boa diver-
sificação continuará sendo 
o melhor caminho para o 
investidor. E por mais difícil 
que essa crise esteja sendo, 
é preciso aprender com ela.

(*) - Especialista em Investimentos e 
Educação Financeira da 

Unicred SC/PR.
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O setor de crédito e 
cobrança, um dos 
maiores impactados 

pela súbita perda do poder de 
compra do consumidor, deve 
ser ágil e tomar providências 
para minimizar o impacto da 
crise – compartilho a seguir 
algumas valiosas recomen-
dações colhidas durante 
conversas com representan-
tes de diversas empresas do 
segmento.

É consenso de todos os 
profissionais que atuam na 
área de crédito e cobrança 
que estamos vivendo algo 
sem precedentes e que não 
existe uma cartilha para 
direcionar nossas ações. Po-
rém, existe um sentimento 
comum que é o de criarmos 
ações com responsabilidade 
e não gerar restrições apenas 
como ações de prevenção. 
Os 5 maiores bancos do país, 
por exemplo, já se posicio-
naram e estão oferecendo 
prorrogação de vencimentos 
com prazos de até 60 dias e 
mantendo as condições do 
contrato. 

O Governo, por sua vez, 
já se posicionou por meio 
da resolução 4.782 que 
determina a flexibilização 
de regras de provisão nos 
casos de reestruturações de 
operações (recomposição 
de débitos), dispensando 

Como lidar com o mercado de crédito e 
cobrança durante o surto do Coronavírus
A epidemia da Covid-19 impactou praticamente todos os segmentos da economia mundial, paralisando 
mercados e trazendo inúmeros prejuízos
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ão rotativo do cartão como 

nos planos de parcelamen-
tos. Por outro lado, quanto 
maior o prazo, maiores os 
juros, então este é um de-
safio para muitas empresas 
no alongamento do prazo 
de seus créditos. 

Na área de cobrança, uma 
das ações que foi bastante 
sinalizada foi o aumento dos 
prazos para se consolidar 
uma quebra de acordo e de 
negativação. Já questões 
ligadas a postergação de 
vencimentos ou de oferta 
de prazos para pagamento 
também foram destacadas 
por todos, porém sempre 
existe o desafio da limitação 
tecnológica. 

É sempre nos momentos 
de dificuldade que surgem 
as maiores revoluções. 

Crises, como a epidemia do 
Coronavírus, são excelentes 
momentos para repensar-
mos tudo. Como podemos 
ser mais eficientes? Como 
podemos ter menos deslo-
camentos? Superado esse 
momento, sairemos ainda 
mais fortes, mais resilientes 
e acima de tudo, reinventa-
remos nossos antigos pro-
cessos e criando soluções 
nunca pensadas. 

É aquele velho ditado, se 
a vida te der um limão, faça 
uma limonada.

(*) - É Consultor de Negócios da FICO.

algumas questões antes 
obrigatórias como, por 
exemplo, a caracterização 
do cliente como “ativo pro-
blemático”.

Sem dúvida o momento é 
de sermos responsáveis e 
condolentes, porém, como 
gestores de risco, devemos 
também zelar pela saúde de 
nossas carteiras de crédito. 

Então, o que o mercado 
em geral vem fazendo em 
termos de crédito e cobrança 
para combater este momen-
to? Em termos de crédito, 
percebemos um movimento 
cuidadoso de não o restrin-
gir, porém revisar a forma 
como são concedidos os 
limites. Revisar os pontos de 
corte, buscando minimizar o 
ingresso de clientes de maior 
risco, foi uma das medidas 
citadas por executivos do 
setor. 

Principalmente varejos 
e cartões ligados a super-
mercados e farmácias per-
ceberam um aumento de 
demanda neste período, e 
vem trabalhando para ge-
rar limites menores e mais 
ajustados ao momento. A 
revisão dos limites também 
vem sendo trabalhada e as 
revisões com aumentos de 
limite em prazos determina-
dos estão sendo suspensas 
pela maioria das empresas 
neste momento.

Ainda falando no ce-
nário de manutenção da 
carteira de crédito, mui-
tas empresas sinalizaram 
que vêm incentivando o 
parcelamento dos valores 
para que eles possam ser 
redistribuídos para meses 
futuros. É consenso que o 
momento é de revisar os 
juros cobrados tanto no 

Marcos Yabuno Guglielmi (*)

A sensação de estar com 
a corda no pescoço já é 
comum para muitas empre-
sas, principalmente quando 
se trata do pequeno e médio 
negócio. 

Em 2015, uma pesquisa 
do JPMorgan Chase Insti-
tute revelou que metade 
das pequenas empresas 
nos Estados Unidos tinha 
caixa para sobreviver por 
apenas 27 dias sem novas 
receitas. De lá para cá, 
pouca coisa mudou e ainda 
fomos surpreendidos com a 
pandemia da Covid-19.

A falta de planejamento 
nas empresas é atempo-
ral. Quando pensamos em 
quantas famílias dependem 
do funcionamento de um 
mercado de bairro, uma 
mercearia ou pizzaria, en-
tendemos a gravidade que é 
a fonte de receita de tantas 
pessoas ser bruscamente 
interrompida, como no caso 
de uma determinação de 
isolamento.

As demandas do dia a dia, 
naturalmente, consomem 
tanto o empresário, que 
acaba sobrando pouco tem-
po para preparar os passos 
para os próximos meses. 
Bom, “falta de tempo” para 
planejar tem sido a descul-
pa dos empresários, mas o 
que se observa é que fazer 
planejamento dá trabalho, 
exercitar a capacidade de 
prever acontecimentos não 
é fácil, então eles vivem 
o dia a dia, resolvendo os 
problemas conforme apa-
recem, sem se preocupar 
em preveni-los. 

Além disso, a falta de 
conhecimento sobre como 
fazer um planejamento 
bem estruturado também é 
prejudicial. Há ainda quem 
o faça corretamente, mas 
que acabe não seguindo o 
que foi planejado ou aban-
donando o plano no meio 
do caminho. A lógica é mais 
simples do que parece: se, 
em tempos de abundância, 
eu fizer um planejamento 

Planejamento é a palavra-chave 
para as empresas

financeiro, nas épocas de 
escassez, terei plenas condi-
ções de passar pelas adversi-
dades sem tantos impactos. 

Mas, se nunca me planejo 
para fortalecer meu caixa, 
quando as vendas caírem 
fortemente, terei que tomar 
ações de urgência, como de-
missões, empréstimos, entre 
outras. Um bom planejamen-
to, seguido à risca, é capaz de 
evitar que o empresário viva 
pela urgência e é o remédio 
para evitar que os problemas 
continuem aparecendo no 
dia a dia. Ele deve conter 
objetivos claros e específi-
cos, estratégias com foco 
nesses objetivos e o passo 
a passo para que elas sejam 
atingidas. 

Também é recomendado 
reunir semanal ou quinzenal-
mente todos os envolvidos 
no planejamento para fazer 
o acompanhamento dessas 
atividades, medindo sua 
eficácia e fazendo os ajustes 
necessários. Além disso, a 
empresa deve pensar, pelo 
menos, para os próximos seis 
meses – o ideal mesmo são 
planejamentos trimestrais, 
uma vez que os anuais e até 
os semestrais tendem a ser 
deixados de lado.

Uma empresa deveria 
ter pelo menos três meses 
de caixa a custos e despe-
sas fixas (idealmente seis 
meses) como reserva para 
passar por períodos de baixa. 
Alguns acreditam que este 
parâmetro é impossível de 
se obter. Normalmente, estes 
são os mesmos que não se 
planejam para tanto, e de 
modo geral, não conhecem 
de forma precisa seus custos 

e despesas. Todos sabem da 
necessidade de se apurar, 
medir, analisar e gerir os 
custos e despesas, mas a 
prática é bem diferente 
da teoria na esmagadora 
maioria dos casos.

Por fim, um ponto im-
portante é que não dá para 
culpar o Coronavírus pela 
falta de planejamento. Um 
dado divulgado ao IBGE 
referente a 2014 mostra 
que, de cada 10 empresas 
abertas no Brasil, seis fe-
cham as portas antes de 
completar cinco anos. Ou 
seja, o problema não é de 
hoje. Claro que a pandemia 
da Covid-19 atingiu a huma-
nidade de maneira absurda, 
mas, como todas as outras, 
faz parte de um ciclo com 
início e fim, e as empresas 
que souberem enxergar 
uma oportunidade neste 
momento sairão dessa crise 
ainda mais fortes. 

O que podemos esperar 
é que empresas que já 
possuíam uma cultura de 
planejamento conseguirão 
driblar as dificuldades com 
mais tranquilidade e fazen-
do menos sacrifícios. Sem 
dúvida, o planejamento é o 
que poderá salvar as empre-
sas da crise do Coronavírus. 
Só que agora o planejamen-
to é de contingência para 
a crise e precisa ser feito 
imediatamente. 

Então, nunca foi tão 
importante fazer planeja-
mento, mesmo parecendo 
um paradoxo agora que a 
incerteza é alta.

(*) - É coach empresarial certificado 
da ActionCOACH, empresa número 1 
do mundo em coaching empresarial.

Trump: plano 
para reabrir 
economia será 
concluído em 
breve

O presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Donald 
Trump, disse que o governo 
está próximo de completar 
um plano para reabrir a 
economia do país, que foi 
amplamente paralisada para 
desacelerar a propagação 
do novo Coronavírus. No 
briefing diário à imprensa, 
Trump afirmou que o nú-
mero de mortes pelo vírus 
no país começou a diminuir, 
indicando que as iniciativas 
de distanciamento social 
haviam sido bem-sucedidas. 

Os governadores estadu-
ais, enquanto isso, parecem 
discutir planos para retomar 
a atividade econômica sem 
buscar informações do go-
verno Trump. Nove estados 
nas costas Leste e Oeste dos 
EUA disseram ontem que 
haviam começado o plane-
jamento para a reabertura 
gradual de suas economias 
e a suspensão dos decretos 
para ficar em casa. 

O vírus já matou mais de 
22 mil pessoas nos Estados 
Unidos e paralisou todos os 
deslocamentos e setores não 
essenciais. À pergunta se os 
governadores ou o governo 
federal tomariam a decisão 
de reabrir escolas e empre-
sas fechadas, o presidente 
respondeu que tem a auto-
ridade final. "O presidente 
dos Estados Unidos toma 
as decisões", disse. "Dito 
isso, vamos trabalhar com 
os estados" (Reuters).
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