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No mês de abril, a Organização Mundial do Comércio (OMC)1 publicou um relatório no qual 
advertiu que a redução da atividade econômica ocasionada pelo COVID-19, causará uma queda 
no comércio mundial entre 13% e 32% em 2020.

Mais de 436 milhões de empresas no mundo inteiro enfrentam altos riscos de fechamento. Estas 
empresas operam nos setores mais afetados, incluindo cerca de 232 milhões das áreas de 
atacado e varejo, 111 milhões da área de produtos manufaturados, 51 milhões das áreas de 
serviços de hotelaria e alimentação, e 42 milhões da área imobiliária e de outras atividades 
comerciais.

Segundo a OMC, a pandemia fará com que desapareça globalmente, somente entre abril e junho 
deste ano, 6,7% das horas de trabalho, o que equivale à perda de 195 milhões de postos de 
trabalho de tempo integral, fazendo desta crise, a mais grave desde Segunda Guerra Mundial.

Nem todas as empresas estavam preparadas da mesma maneira para a eventualidade de uma 
crise desta magnitude. Particularmente, as Pequenas e médias empresas, que representam a 
maior parte do empresariado das nações, se encontram afligidas, entre outras coisas, pela falta de 
liquidez e pela menor capacidade de fazer empréstimos a longo prazo.

As mudanças na demanda dos consumidores, o atraso ou a interrupção na cadeia de suprimentos, 
o aumento dos custos da matéria prima e a desvalorização da moeda em alguns dos países da 
América Latina, fazem que a gestão de riscos se converta em um fator chave para a 
sustentabilidade dos negócios neste período.
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A globalização dos negócios e os avanços tecnológicos são desafiados por um vírus que nos 
faz lembrar da nossa fragilidade humana. É essencial que, no meio da crise, as empresas 

continuem fazendo uma boa gestão das suas áreas estratégicas, para dar garantias aos seus 
empregados e sustentar a rentabilidade. 

Além disso, as empresas precisam lidar com a queda abrupta dos preços das ações e com uma 
maior percepção de volatilidade. Todos estes fatores farão com que as finanças das empresas 
sejam afetadas e que os investidores demandem planos de contingência mais rigorosos.

Esta pressão termina sendo transferida para todos os escalões das empresas e, neste caso, a 
comunicação sobre os próximos passos a serem seguidos torna-se fundamental para preservar, 
entre outras coisas, a saúde emocional dos colaboradores.

Para o MBA Jaime G.Cocunubo2, a digitalização dos processos também fará parte das mudanças 
que serão acentuadas no meio e após a crise do COVID-19. As empresas serão forçadas a 
desenvolver plataformas automatizadas de produção e comercialização on-line.

Esta crise definitivamente transformará a maneira de se fazer negócios no mundo. Serão 
acelerados os processos de transformação empresarial que impulsionarão o setor produtivo a 
procurar novos cenários de competência em inovação e desenvolvimento tecnológico. No setor 
da construção, por exemplo, o especialista afirma que a tendência será a utilização de estruturas 
de montagem leves, pré-montadas e automatizadas.

Para muitas pequenas e médias empresas, isso não será possível sem um assessoramento técnico 
externo sobre o que e como fazê-lo. O desenvolvimento de programas e políticas de proteção às 
pequenas e médias empresas também implicará no desembolso de pacotes de ajuda especiais e 
linhas de crédito com juros baixos, tendo em vista que são esses tipos de empresas que oferecem 
mais de 60% das oportunidades de emprego3.

Embora os números sejam preocupantes, é possível encontrar um equilíbrio entre as políticas 
fiscais e monetárias e medidas de menor ou maior abertura ao comércio internacional. Políticas 
de maior abertura ao comércio internacional poderiam abrir um horizonte de oportunidades para 
a diversificação de produtos de exportação para pequenos e médios empresários.

Para Jaime G. Cocunubo, o que nos preocupa agora é "como vamos recuperar a economia, o 
emprego e como vamos combater a desigualdade econômica no mundo"; Os anos continuarão a 
passar, mas o maior desafio é corrigir a essência de quem somos.

Talvez este momento de crise seja a oportunidade de retomar um caminho que nos torne mais 
sensíveis às necessidades do nosso entorno, para que possamos ser mais cuidadosos com o 
nosso planeta e que possamos proteger a vida humana acima de todos os interesses comerciais.

Este momento de crise, diz o especialista, "é uma oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos, 
transformar nossos pensamentos e dar passos na direção de transformar este mundo em um lugar 

mais saudável para todos". 
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1   https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm
2  Executive MBA -Universidad de los Andes de Colombia. Gerente General en Proyectos de Construcción.
3   https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44148/1/S1800707_es.pdf
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