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MELHORES PRÁTICAS
RESULTADOS DA PESQUISA REALIZADA PELO C12 BRASIL  

A RESPEITO DE MELHORES PRÁTICAS E DECISÕES ESTRATÉGICAS  

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.
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serviço

outros 
indústria

comércio

Pesquisa realizada com Membros do C12 Brasil e Empresários.1

SETORES DOS PARTICIPANTES:

5,1%

10,3%

66,7%17,9%

A FAVOR DO LOCKDOWN:

15,4%

84,6%

horizontal

vertical

horizontal: 
todos em casa por 
tempo indeterminado

vertical: 
apenas grupo de 
risco isolado

1 Pesquisa realizada em Março de 2020, com 39 empresários e CEOs Cristãos,  sendo a maioria Membros do C12 Brasil.
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DECISÕES/SOLUÇÕES  
IMPLANTADAS POR EMPRESÁRIOS

Estratégias Financeiras

Manter a serenidade 
e razão para analisar a 

situação particular do nosso 
negócio, replanejar as receitas, 

custos e despesas num 
horizonte curto, no dia a dia, 

e de semana a semana.

Criamos uma 
política com o 

financeiro de ir até os 
nossos clientes e entender 

como está a saúde financeira da 
empresa, se os pagamentos serão 

efetuados nas datas acordadas 
ou se será necessário prazo.

(Ajuste das entradas)

Prorrogar o pagamento 
de FGTS e impostos, 

replanejamento financeiro, 
contato com os clientes para 

atualizações em relação a 
legislação.

Negociação 
de duplicatas a 

receber amigavelmente, 
dispensando juros e outras 

burocracias.

Verificar a saúde das receitas 
recorrentes; Custos podem 
ser controlados, receitas 

não.
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Criar alternativas 
na negociação para 

estimular nossos prospects 
a pelo menos nos atender 

neste momento de incertezas, para 
que no futuro (breve) quando 

tudo isso passar, seja mais 
fácil a retomada das 

vendas.

SE TOR:  V ENDA S

Montar um fluxo de caixa 
com cenários pessimistas ou 

conservadores com atualização 
diária, fazer revisão de compras 

ajustada à demanda 
prevista.
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Estratégias de Adaptação
SE TOR:  EDUC AÇ ÃO

Buscar 
oportunidades e 

revisar processos. 

 Usar ferramentas não 
 convencionais.

Direcionar 100% dos 
projetos que aconteciam 

de forma híbrida para 
digital.

SE TOR:  INDUS T R IAL
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Antecipar boa parte 
do recesso escolar de 

julho para as duas primeiras 
semanas da quarentena. 

Professores irão preparar conteúdos 
para serem enviados aos alunos e 

se houver retorno das aulas, 
os alunos terão a opção de 

retorno alternativo.

Home Office para 50% dos 
colaboradores.

Banco de horas para os funcionários.

Férias para funções que não são 
possíveis de fazer 

Home Office.

Treinamento de 
mais produtos, visando 
nichos menos atingidos, 

mudança da abordagem de 
renovação. Criação de novas 
tarefas para os colaboradores 

intensificando o crossover 
com produtos de apoio ao 

momento.

Uso de ferramentas 
para fazer reuniões 

virtuais, utilizar o sistema 
na nuvem e todos fazerem 

home office.

Motivar e monitorar 
a equipe que está 

remota trabalhando, 
constantemente.

Repensar o modelo de 
negócio, se continuará do mesmo 

jeito pós crise. 

Trabalhar uma rotina com 
os colaboradores, pensar no 

coletivo e verificar se há força de 
inovação para novas soluções.

Paradas estratégicas para 
manutenção e preparação 
da fábrica para a retomada 

com força maior de venda em 
produtos ligados ao setor 

alimentício.
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Estratégias de Comunicação

SE TOR:  EDUC AÇ ÃO

Criação de um comitê 
de comunicação positiva 

e transparente em relação ao 
mercado e ao equilíbrio 

orçamentário.

Envolver os gestores na 
definição de estratégias e 

priorização das ações.

 Ser transparente 
e sincero com os 

fornecedores e com os 
funcionários.

Criação de novos serviços/
produtos, conversa frequente 
com público alvo e clientes, 

presença nas mídias 
sociais mais intensa.

Criar na crise, 
reunir um grupo de apoio, 
que seja multidisciplinar e 

que tenha contribuição externa, 
e definir soluções úteis e 

relevantes para as dores do 
pós crise.

 

Dispor da tecnologia e 
ferramentas que auxiliem na 

gestão e comunicação com as 
pessoas. 

Usar com sabedoria 
conteúdos em meios 
digitais, ao invés de 

repercutir o óbvio e o incentivo 
ao medo/pânico, direcionar 

conteúdo que reforça diferenciais 
de lógica e de impacto de 

soluções para quem 
precisa se transformar 

nesse momento. 
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Preparamos um vídeo 
com uma fala de um 

texto produzido pela escola 
pela direção e coordenação com 

palavras de conforto para a 
família e de reflexão sobre 

este tempo em casa.
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Estratégias de Cuidado

SE TOR:  T R ANSPOR T E

Cuidados preventivos 
com os funcionários, com 

higienização, álcool gel, restrições 
de acessos dos clientes nas 

lojas.
Férias para quem 

depende de transporte 
coletivo.

Restrição para fluxo de pessoas 
no local de trabalho.

Trabalhar em equipe 
sempre animando, 

fortalecendo e semeando 
esperança entre os colaboradores, 

clientes e stakeholders. Líderes 
não podem desanimar em 

tempos de guerra. 

Disponibilizamos 
máscaras, luvas e 

álcool gel. Desinfectamos 
os ônibus na chegada da 

garagem para evitar contágio aos 
nossos colaboradores e na limpeza 

fazemos novamente para 
evitar contágio aos clientes 

passageiros.

Direcionar e potencializar 
a nossa inteligência espiritual 

e a do nosso time, pois apenas a 
intelectual e a emocional não 

serão suficientes.
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Intensificar o follow up 
dos colaboradores no dia a 
dia, fornecendo coaching e 

mentoring. 

Foco em proteção ao 
caixa, auxílio a trabalhadores 
autônomos e temporários.
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Estratégias  Espirituais

SE TOR:  EDUC AÇ ÃO

Propor formas de exercícios 
espirituais, emocionais e físicos 

dentro de casa.

Oração diária em 
família sobre a situação que 

estamos vivendo. 
 

Incentivar sua equipe 
diariamente com palavras 

de fé. 

Estamos fazendo um 
devocional de 10 minutos 

todos os dias com todos os 
colaboradores através do app 

“Zoom”.

Orar, ouvir primeiro e 
depois falar. Estar descansado, 

e enxergar as coisas como 
oportunidades.  

 
Estabelecer uma 
rotina de oração 

diária pelos negócios, 
funcionários, fornecedores e 

clientes e para ter o direcionamento 
de Deus. Celebrar pequenas 

conquistas no dia a dia e 
compartilhar com a 

equipe.

Dar exemplo, não ser 
covarde e não ter medo e 

confiar em Deus. Porque Deus não 
nos deu o espírito de covardia, 

mas de poder, de amor e de 
moderação. 

(2 Timóteo 1:7)

Entendemos ser uma 
ótima oportunidade de 

mostrar aos pais o que o aluno 
recebe academicamente com uma 
cosmovisão Bíblica, mostrando 

o nosso diferencial.
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Estratégias Gerais

Olhar na vertical as 
perspectivas de mercado 

global e nacional, seu negócio 
e analisar as relações para 
entendimento do contexto 

no todo, mas também 
individual. 

Buscar novas parcerias, que 
reforcem ou facilitem a vida do 

cliente na escolha da minha 
empresa. 

Listar todas as ações 
necessárias que precisam 

ser feitas, excluir o que não 
temos controle nesse momento e 
dar foco no que podemos mudar 

e no que temos influência 
nesse momento.

Conectar com pessoas, 
não agir e nem tomar decisões 

sozinho.

Ajudar o próximo e os 
fornecedores no que pudermos, 
não podemos ser oportunistas. 
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 Fazer matrícula em um 
curso on-line para ajudar 
na redefinição do negócio. 

(empreendedorismo em tempo 
de crise)

Sair da agitação da mídia e 
procurar um lugar calmo para 

buscar compreender o que Deus 
está movendo em nossos dias. 
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MENSAGENS DE ENCORAJAMENTO

“O Senhor está falando através desse desafio. Ele pede que sejamos fiéis e 
permaneçamos firmados nEle e na sua palavra. Ele nunca abandona seu 
povo. “O Senhor não desamparará o seu povo; jamais abandonará a sua 
herança” Salmos 94:14. 

”A Palavra diz que os “mansos herdarão a terra”. A situação econômica é 
cíclica e nos tempos de fartura devemos ser mansos para que nos dias de 
escassez possamos sobressair. É justamente neste período que há uma 
transferência na posse das riquezas. Quem não compreendeu este conceito 
de mansidão (abrir mão voluntariamente do seu poder) deve usar esta 
situação para mudar sua mentalidade e estilo de vida e gestão. Devemos 

aprender com aquele que é manso e humilde de coração. 
Vamos sair deste ciclo em breve.

“Os resultados atuais mostram apenas uma foto do momento em que 
vivemos, que possamos manter os olhos fixos no filme, sabendo que esta 
é apenas uma foto de muitas contidas neste filme. Neste filme estamos 
sendo amadurecidos e desenvolvidos em diversos e diferentes aspectos 
além de estarmos sendo estimulados no crescimento de uma fé inabalável. 
O objetivo de tudo isso será estabelecer um princípio: Aquilo que é feito em 
você, será realizado por meio de você!
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MENSAGENS DE ENCORAJAMENTO

“A vontade e os propósitos do Senhor são perfeitos. Ore e cofie! Tenha calma 
e fé no Senhor! Apóie-se no discernimento daqueles que se orientam pelo 
Espírito e pela Palavra. Não tenha medo de agir, seja justo e compassivo, 
mas seja rápido!

”Temos muito para aprender com a paralisação. Temos que buscar por em 
prática as mudanças que temos procrastinado em nossas vidas. Priorizar 
relacionamentos de qualidade, aprender a sorrir e brincar e a ser grato com 
o que temos. Retirar despesas que estavam forçando o orçamento e ter uma 
vida mais simples ou finalmente identificar o que é prioridade, necessidade e 

emergência no contexto familiar.

“Decidir pela palavra de DEUS e entregar completamente os negócios a 
DEUS, não temos controle do que está acontecendo, e ver Romanos 12:2 
que diz: “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se 
pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de DEUS.”

”Em Ester 4:13-14, diz que precisamos entender que estamos em um 
determinado local de influência para um tempo como este! Usarmos de 
nossa influência para que o benefício se estenda a todos. Como empresários 

agora temos que pensar no todo e não tentar salvar somente nossa pele!
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MENSAGENS DE ENCORAJAMENTO

“Isso tudo vai passar e o mercado voltará mais forte que antes da crise. 
Apenas precisa que você como empresário esteja lá do outro lado da crise!
Creia que o Senhor tem um propósito com sua empresa, e esse propósito se 
cumprirá.

”Esse é um tempo de viver com plena CONVICÇÃO nossa fé. Com 
responsabilidade, prudência e coragem seguimos lutando. Nosso legado será 
fé, força e coragem. “porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.” 

Filipenses 1:21 NVI

“O tempo é difícil e de tribulação, mas Deus continua no controle. Não temas! 
Procure não ficar o dia todo ligado no noticiário, separe um tempo no dia para 
isso. Não temas! Da sua casa, tente ver o seu negócio com outros olhos, faça 
uma revisão do que pode ser melhorado e comece a fazer. Não temas! Olhe 
os números do negócio, trace cenários, acompanhe diariamente seu caixa. 
Não temas! Peça ajuda e conselhos a pessoas em que confia, tenha pessoas 
intercedendo. Não temas! Tenha humildade se for preciso recuar e baixar o 
padrão. Não temas! Não temas! Envolva sua família e seus funcionários nas 
decisões. Não temas! Exercite a gratidão e celebre pequenas conquistas. 
Não temas! Você nunca estará sozinho, se volte para o Pai. Não temas!
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”O justo viverá pela fé, uma fé que não está firmada na economia, no caixa 
reserva ou em nossa estrutura, tudo isso é importante e deve nos fazer 
refletir e nos encorajar a administrar nossos negócios com mais cautela, 
mas nossa fé, confiança e esperança estão em Deus. Se você tem convicção 
do seu chamado e do que está fazendo , creia e viva com expectativa de que 
Deus pode e vai operar o sobrenatural na sua vida e te surpreender. Seja 
diligente, tenha convicção e esperança naquele que nunca nos deixou.
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MENSAGENS DE ENCORAJAMENTO

“Não importa o contexto, Deus tem uma porção revigoradora para todo o que 
nele coloca sua confiança, pois “os que confiam nele obterão vigor”. Ainda 
que a ira de Deus possa estar derramada sobre o planeta, há misericórdia, 
graça, força e visão aos que nEle creem. Seja instrumento de Deus e desfrute 
da paz que excede todo o entendimento.

”Esse é um tempo que Deus nos dá oportunidade de nos reconectar a Ele, de 
forma intensa, de pensarmos nas pessoas ao nosso redor e não só em nós, 

nos aquietarmos se estivermos ansiosos demais, e deixar Ele ser Deus.

“Independente da situação, o nosso Deus não mudou, a Palavra dEle 
permanece! Confie e permita que Jesus entre no seu barco (Marcos 4:35-41) 
e te dê PAZ.
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”Apesar de tempos difíceis, temos direção da Palavra de Deus. O Brasil poderá 
se recuperar mais rápido com grande aumento das commodities agrícolas 
e atração de indústrias para o Brasil devido à grande insegurança alimentar 
nos países orientais.

“Pés no chão e foco na vida Eterna.
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Nós, do C12 Brasil, temos o privilégio de poder contar com um Grupo 
qualificado para compartilhar melhores práticas, dar e receber conselhos, 
apoiar uns aos outros e ancorar nossos negócios em valores e princípios 

eternos.

 Em tempo de turbulência, onde está difícil navegar nos negócios e na tomada 
de decisões, queremos ampliar este apoio para a comunidade empresarial 

do Brasil.

Interessado em saber como você pode se tornar um  
Membro do C12 Brasil? 

Visite nosso site: 
www.c12brasil.com.br

M
EL

H
O

R
ES

 P
R

Á
T

IC
A

S


