
O ganho de eficiência 
ajudará a indústria a 

superar a crise 

Eficiência e 
conectividade serão 
os pilares estratégicos 
para superar a crise

A implantação de 
conceitos como 
ganho de eficiên-

cia e melhoria contínua 
serão fundamentais para 
enfrentar os principais 
desafios da indústria na re-
tomada da economia após 
a crise da pandemia do 
novo Coronavírus, como 
melhoria de processos 
e aumento da produtivi-
dade. 

Para realmente impul-
sionar o ganho de efici-
ência é preciso aumentar 
a qualidade dos produtos 
e, ao mesmo tempo, re-
duzir o tempo e o custo 
da produção para atrair 
novos clientes, melhorar 
o lucro e manter a compe-
titividade. Uma eficiente 
gestão de ativos e uma 
linha de produção enxuta 
são estratégias que vão 
permitir à empresa ganhar 
mais produtividade e des-
perdiçar menos tempo e 
recursos. 

Embora inicialmente 
pareçam não ter relação 
entre si, o ganho de efici-
ência em toda a empresa 
certamente depende da 
conectividade para dar 
mais inteligência à ges-
tão administrativa, da 
produção e da gestão de 
ativos, a partir da coleta, 
análise e entrega de dados 
assertivos e contextuali-
zados que impulsionarão 
a melhoria contínua e, 
consequentemente, leva-
rão a maior produtividade 
e redução de custos. 

Sem dados confiáveis e 
sem planejamento, tarefas 
de manutenção resultam 
principalmente em perda 
de tempo e de recursos, 
podendo até mesmo não 
garantir a confiabilidade 
do ativo. Toda atividade 
de manutenção precisa ter 
o objetivo de gerar “valor” 
para os ativos, agindo de 
forma preditiva e proativa, 
o que vai permitir que a 
linha de produção volte a 
funcionar com toda a sua 
capacidade. 

Uma inovadora solução 
de gestão de ativos deve 

ter a capacidade de entre-
gar relatórios baseados na 
coleta de dados dos sen-
sores embarcados em toda 
a supply chain, através de 
ferramentas integradas 
de Big Data e Analytics, 
conectadas a qualquer 
outra aplicação. 

Essa capacidade de 
integrar e analisar dados 
enviados por soluções 
inteligentes de conexão 
em uma plataforma única 
de gestão de ativos, alia-
da a ações de melhoria 
contínua e de ganho de 
eficiência, são funda-
mentais para a implan-
tação de estratégias de 
manutenção prescritiva 
ou preditiva, capazes de 
evitar desperdícios com 
paradas não programa-
das, estoque de peças 
desnecessário e outros 
problemas ocasionados 
pela necessidade de uma 
manutenção corretiva. 

E essas são situações 
que não podem acon-
tecer no momento da 
retomada da produção. A 
integração entre a gestão 
de ativos e a produção 
têm influência direta na 
qualidade, na otimização 
dos processos produtivos 
e nos resultados opera-
cionais e financeiros do 
negócio. 

Um eficiente planeja-
mento de gestão de ativos 
é que vai manter a planta 
em condições ideais para 
a retomada da produção, 
garantindo a confiabilida-
de e disponibilidade dos 
equipamentos e, conse-
quentemente, contribuir 
para a otimização dos 
processos produtivos em 
toda a cadeia e assegurar 
a qualidade dos produtos 
finais. 

O ideal é observar pon-
tos fortes e pontos fracos 
da sua linha de produ-
ção, avaliar os produtos, 
analisar dados, funções, 
históricos, a condição dos 
ativos, para então pensar 
em maneiras de otimizar 
os processos e garantir 
o ganho de eficiência, 
fundamental para man-
ter a competitividade no 
cenário de crise. 

(*) - É responsável por produtos 
para Conexões Inteligentes da Atech 

(www.atech.com.br). 
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O Governo vem anuncian-
do medidas emergenciais 
voltadas para empresários 
que buscam recursos para 
minimizar os impactos 
econômicos causados pelo 
Covid-19. Um dos princi-
pais deles é novo Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pro-
nampe), que prevê linhas 
de crédito para ajudar no 
enfrentamento dos reflexos 
financeiros causados pela 
Coronavírus e, assim, de alguma forma 
evitar que venha precisar fechar suas 
portas ou que desejam se preparar 
para o período pós-crise.

 “É uma nova forma de obtenção de 
capital de giro com taxas de juros e 
prazo para pagamento extremamente 
atrativos. Além disso, o Pronampe 
também surge como uma grande 
oportunidade para os empresários 
com visão futura e que possuam pla-
nejamento, de usar os recursos obti-
dos para realizar investimentos como 
adquirir máquinas e equipamentos, 
realizar reformas, ou ainda para des-

O Bank of America, 
por exemplo, indica 
que o PIB brasileiro 

pode cair até 7,7% em 2020, 
o que seria a pior recessão 
da história do país. Além 
disso, a desvalorização do 
real em relação ao dólar 
pode aumentar, chegando ao 
patamar dos R$ 6. Enquanto 
isso são apenas previsões, e 
pode ser que o cenário mude 
até lá, também existe uma 
alta possibilidade de que os 
mesmos se confirmem. 

Por isso, os especialistas já 
começam a ajudar as pessoas 
a traçarem planos para um 
cenário pós-Coronavírus. 
Segundo uma pesquisa 
feita pela Global Entrepre-
neurship Monitor, GEM, 
divulgada no início de 2020, 
empreender é o quarto maior 
desejo dos brasileiros, atrás 
apenas de ter um carro, via-
jar pelo Brasil e ter uma casa 
própria. Em 2019, eram mais 
de 50 milhões de brasileiros 
que tinham um negócio ou 
estavam envolvidos de algu-
ma forma na criação de um. 

O mesmo relatório mostra 
que 26,2% dos entrevistados 
buscam abrir um negócio 
como uma forma de ganhar 
a vida por conta da falta de 
oferta de empregos. Com a 

Especialistas começam a ajudar as pessoas a traçarem planos 
para um cenário pós-Coronavírus.

m
m

a.
pr

ne
w

sw
ire

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

Gabriela de Ávila Machado (*) 

Em abril, a Organização Inter-
nacional do Trabalho já havia 
alertado: se nenhuma medida 
for tomada a tempo, mais de 436 
milhões de empresas podem fe-
char as portas em todo o mundo. 
O caos econômico terá impacto 
direto no mercado de trabalho, 
que, segundo projeção do Banco 
Mundial, deve registrar um au-
mento do índice de desemprego 
de 8% para 12,3% na região da 
América Latina e Caribe. 

Sem renda, empregos e opor-
tunidades, o consumo das famí-
lias deve continuar diminuindo, 
agravando ainda mais a crise. Por 
isso é tão importante zelar pela 
saúde das empresas. Enquanto 
muitas delas estão, pouco a pouco, 
aprendendo a lidar com o chama-
do “novo normal” para além das 
questões de saúde e segurança dos 
colaboradores, outras, infelizmen-
te, não conseguirão sobreviver 
à crise. Isso abre margem para 
um cenário favorável a fusões e 
aquisições.

O primeiro semestre foi marcado 
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Já é possível perceber uma mudança no 
apetite de risco dos empresários.

Empreendedorismo deve se 
destacar no pós-Coronavírus
A pandemia traz um forte impacto na economia mundial e brasileira, que fica bem claro nos números

fazendo com que eventos, 
happy hour, bares e servi-
ços presenciais voltem a 
crescer. Por outro lado, os 
especialistas da Quero um 
Negócio, destacam a impor-
tância maior do que nunca 
de se atentar ao aspecto 
financeiro.

O planejamento para a 
criação de qualquer negó-
cio precisa ser ainda mais 
detalhado, cobrindo os prin-
cipais requisitos de abrir ou 
comprar uma empresa. O 
financeiro, marketing, es-
toque e logística são alguns 
exemplos de preocupações 
que devem ficar claras no 
planejamento.

Por estes motivos, é crucial 
entender o momento certo 
de empreender, assim como 
escolher o negócio ideal. 

Os especialistas reco-
mendam estudar e fazer o 
planejamento completo, an-
tes de decidir. Empreender 
durante o Coronavírus pode 
ser uma saída para muitas 
pessoas. Com o planeja-
mento, bastante cuidado e 
calma para agir no momento 
certo, também pode ser uma 
grande oportunidade.

Fontes: (www.queroum-
negocio.com.br) e (www.
prnewswire.com).

chegada do Coronavírus e 
suas prováveis consequên-
cias imediatas e no longo 
prazo, isso deve ser ainda 
mais verdade. Em maio de 
2020, o IBGE já constatou 
uma taxa de desocupação 
de mais de 12%. Foram mais 
de 1,2 milhões de novos 
desempregados, apenas nos 
últimos 3 meses.

Como empreender du-
rante o momento pós-Co-
ronavírus? É claro que 
empreender tem os seus 
riscos. Por isso, especialistas 
do mercado e de empresas 
como a Quero um Negócio, 
especializada na compra 
e venda de empresas, dão 
dicas de como empreender 
neste momento.

Segundo o Sebrae, a digi-

talização dos negócios é uma 
das maiores necessidades. 
Durante este momento, o 
público aprendeu a depen-
der de soluções online, como 
aplicativos. 

Ainda de acordo com a em-
presa, o termo digitalização 
dos negócios foi o segundo 
mais procurado pelos em-
preendedores durante a 
crise. Contudo, existe certo 
espaço para empreender. Os 
especialistas defendem que, 
ao mesmo tempo, surgirão 
novas necessidades de de-
manda enquanto demandas 
antigas serão retomadas. 

Por exemplo, depois de 
tanto tempo em quaren-
tena, é provável que as 
pessoas sintam muita falta 
de uma interação pessoal, 

Busca por crédito: estar com a 
documentação em dia é pré-requisito

tregas das conformidades 
Contábeis e Tributárias. Às 
empresas com mais de 12 
meses de funcionamento 
será permitido solicitar 
empréstimos de até 30% 
da receita anual registrada 
em 2019. Já empresas com 
período de atuação inferior 
a um ano, terão o limite de 
empréstimo de até 50% do 
capital social ou 30% da mé-
dia de faturamento mensal 
desde o início das ativida-
des”, explica a consultora.

De acordo com a consultora contábil 
Valquíria Cardoso, “a contabilidade é 
uma das ferramentas gerenciais mais 
importantes usada pelos gestores no 
auxílio para tomada de decisões e as 
exigências do Pronampe vem mais uma 
vez confirmar isso, afinal, é por meio 
da análise da situação patrimonial da 
empresa que os gestores podem veri-
ficar a necessidade e a viabilidade de 
adquirir um empréstimo. É o uso da 
inteligência financeira a favor do cres-
cimento das empresas”, complementa 
a especialista. Fonte e mais informa-
ções: (https://escrilex.com.br/).

A contabilidade é uma das ferramentas gerenciais mais 
importantes para a obtenção de crédito.
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pesas, como salário dos funcionários, 
pagamento de contas como água, luz, 
aluguel, compra de matérias primas, 
mercadorias, entre outras”, explica 
Ellyson Winter, consultora especia-
lista em tributos federais e gestora 
de departamento fiscal da Escrilex 
Contabilidade. 

Para ter o pedido de crédito apro-
vado, a empresa precisa atuar junto 
com a Contabilidade para garantir que 
o cumprimento das obrigações aces-
sórias estejam em dia. “O Pronampe 
está diretamente ligado à confirmação 
de faturamento que advém das en-

Pandemia revela oportunidades para fusões e aquisições
por uma queda de 25% do número 
de fusões e aquisições no Brasil, 
mas os próximos meses devem 
virar esse jogo. Já é possível per-
ceber uma mudança no apetite de 
risco dos empresários. Enquanto 
comércios e indústrias voltam a 
reabrir e boa parte do país atinge 
uma possível estabilização no nú-
mero de casos e óbitos provocados 
pelo Coronavírus, população e 
empresariado também voltam a 
demonstrar sinais de otimismo, 
ainda que timidamente.

O momento pede que o país 
reúna esforços para transmitir 
confiança ao investidor estrangei-
ro, trazendo ainda mais recursos 
para o país. Com o dólar em alta, 
eles conseguem ampliar suas 
vantagens frente ao empresário 
brasileiro. Mas isso exige que o 
Brasil se mostre competente em 
relação ao combate à doença, 
buscando tranquilizar os compra-
dores interessados e diminuir seus 
riscos de investimento.

Por outro lado, as empresas 
em dificuldade financeira terão 
menos recursos para exigir ga-
rantias no processo de fusão e 

aquisição, tendo que se satisfazer 
com preços menos competitivos, 
tudo isso, ao olhar do investidor, 
facilitando o processo de compra. 
O que deve permanecer o mesmo, 
no entanto, é o comprometimento 
da due dilligence, processo de 
investigação essencial para esse 
tipo de operação.

Assim que o investidor identifica 
uma oportunidade, já é necessá-
rio contar com uma assessoria 
jurídica que irá avaliar os riscos 

envolvidos na transação a curto, 
médio e longo prazo. São avaliados 
diferentes cenários e variáveis que 
podem afetar o negócio, levando 
em consideração todas as áreas 
relativas às atividades da empresa: 
jurídica (trabalhista, tributária, 
contratual, cível e societário), 
contábil, ambiental, entre outras.

Com essa análise completa, é 
feito um relatório por meio do 
qual o comprador poderá avaliar 
e balancear os riscos e benefícios 

envolvidos. Com isso em mente, 
ele pode fazer uma proposta de 
fusão e/ou aquisição das ações da 
empresa alvo, ou apenas de parte 
dos ativos. Novamente, o escri-
tório de advocacia acompanha o 
processo do início ao fim, e até 
mesmo no chamado pós-closing, 
para garantir que tudo ocorra 
conforme o planejado durante a 
negociação e como acordado no 
contrato de compra e venda.

Estima-se que nos próximos me-
ses, devemos observar o aumento 
desse tipo de processo. Ainda que 
não sejam fusões e aquisições 
totais, devido ao cenário de impre-
visibilidade, devem ganhar espaço 
as compras parciais, de cotas ou 
ativos das empresas. Essas envol-
vem menos riscos de sucessão e 
ainda oferecem vantagens aos 
compradores. O mais importante 
neste momento é manter a mente 
aberta, buscando aproveitar as 
oportunidades no mercado. Agir 
hoje pode significar a sobrevivên-
cia do negócio amanhã.

(*) - É advogada, DPO (Data Protection Officer) 
certificada e líder da área societária do Marcos 

Martins Advogados (www.marcosmartins.adv.br).


