
Crie uma visão corporativa

interessante, desenvolva a estrutura

e as políticas apropriadas para

promover as mudanças e comunique

por que elas são necessárias.

Calibre e recalibre

Esteja pronto para ajustar vendas e

produção e se concentrar em setores e

regiões geográficas em recuperação.

Isso mudará constantemente, em

função das várias ondas epidêmicas

nos países atingidos.

Reimagine o futuro

Concentre-se na resposta à pandemia,

na vida em quarentena, na vida pós-pandemia

e na reinvenção dos setores atingidos.

Ajuste seu produto ou canal de vendas para

caber em uma dessas esferas. 

Abrace o digital,
ou então…

A digitalização ajudará

a encontrar seus clientes

onde quer que estejam

e a obter eficiências

significativas.

Seja ágil e
se adapte

Repense sua abordagem de

mercado e produção.

Incentive a inovação de

baixo para cima para

descobrir oportunidades.

AGORA É O MOMENTO DE SER INOVADOR E ADOTAR NOVOS
PENSAMENTOS E NOVAS FORMAS DE TRABALHAR.

O foco na proteção dos funcionários e no controle de riscos minimizará as interrupções, abrindo espaço 
para adaptação e evolução.

 

Como superar os desafios
impostos pela pandemia:
lições aprendidas

 

7 importantes lições aprendidas

O que mais importa
são as pessoas

 

Garanta segurança e clareza
aos funcionários e demonstre
compromisso em mantê-los

seguros e empregados.

Use a gestão de
mudanças para adaptar

a cultura de trabalho

  

 

Identifique os riscos que você
enfrenta e saiba como mitigá-los

Identifique ativos críticos,

ameaças e impactos de paralisações

e determine estratégias de mitigação.

Concentre-se na vulnerabilidade,

não na probabilidade.

 

      Com o desenrolar da crise gerada pela COVID-19, líderes políticos e empresariais parecem

andar no escuro, usando uma ampla variedade de medidas não testadas para limitar os danos às

suas economias, comunidades e operações. Em meio a tudo isso, surge um paradoxo: a passagem

do tempo está impactando negativamente a receita das organizações, mas ainda assim nos

permite aprender e aprimorar estratégias de mitigação que podem ajudar a garantir a

continuidade dos negócios e também proteger as pessoas.

Para saber mais sobre as melhores práticas para responder e se recuperar dessa crise, 
visite https://www.consultdss.com/covid-19-resources/

PARTE 2 DA SÉRIE RESPOSTAS E RECUPERAÇÃO DIANTE DA COVID-19
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