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el món tal com el coneixem ha canviat. En qüestió de setmanes hem passat de viure la nostra vida normal a
estar confinats a les nostres cases, aïllats dels nostres amics i familiars. Més enllà dels efectes que la
COVID-19  ha tingut sobre nosaltres com a individus, les mesures que s'estan imposant per a detenir la
propagació del virus també han causat un enorme impacte en la nostra activitat econòmica. 
 
Aquest document constitueix la nostra humil manera de tractar de contribuir a millorar la situació de les
petites i mitjanes empreses, emprenedors i organitzacions socials es que s'enfronten a un canvi sense
precedents en el funcionament dels seus negocis. Oferim la nostra experiència en serveis de consultoria i
posarem en pràctica els nostres mètodes per a ajudar aquests negocis, no sols a sobreviure a la crisi, sinó a
aprendre d'ella i adaptar-se, havent establert pràctiques més sostenibles i resistents.

 
 

dirigeixes una petita o mitjana empresa, o coordines un equip de treballadors d'una fundació o d'una
ONG i de sobte t'enfrontes a canvis dràstics en la teva manera de treballar i  de connectar-te amb
els teus clients. Per això, tens moltes preguntes respecte a com gestionar el teu negoci d'una
manera efectiva i sostenible durant la crisi de la COVID-19.
 
GlobalCAD és una empresa de consultoria amb oficines a Barcelona, Berlín, Mèxic i Washington que
té clients i col·laboradors a tot el món. Treballar a distància és la nostra forma habitual de funcionar i
hem desenvolupat processos i incorporat eines que ens ajuden a fer-ho amb èxit. Proporcionem
serveis de consultoria que inclouen la gestió de PIMEs, l'emprenedoria social així com la capacitació a
clients de primer nivell a tot el món.
 

Com que volem ajudar, proposem aplicar les eines i metodologies que hem utilitzat en molts dels nostres projectes
així com utilitzar la nostra experiència liderant equips a distància i les relacions amb els clients per donar suport a
les petites empreses que manquen d'aquesta experiència. Aquest és el pla d'acció que oferim:

E

TU

NOSALTRES

ADAPTA LA TEVA  ORGANITZACIÓ DURANT LA COVID-19

EL PLA D'ACCIÓ METODOLÒGIC DE GLOBALCAD: QUATRE PASSOS PER A ESTABIR UNA RESPOSTA EMPRESARIAL RÀPIDA DURANT LA

CRISI DE LA COVID-19, AIXÍ COM  UNA GESTIÓ MÉS RESISTENT, SOSTENIBLE I EFICAÇ A LLARG TERMINI

1. ENTÉN
Autoavaluació

Avalua la teva situació
i el que necessites

2. PLANIFICA
Accés a les eines

Revisa les eines disponibles. Defineix
quines són les que et funciona

3. ACTUA
Desenvolupa un Pla d'acció

Dissenya un pla d'acció i un full de ruta a
curt i mitjà termini 

4. CONNECTA'T
Connecta amb el teu

ecosistema
Interactua i dona-li suport

Eina d'autoavaluació de
GlobalCAD per a la
COVID-19

Llista de control per a la COVID-
19: el que s'ha de fer i el que no
Gestió BAT durant la COVID-19

Marc del Pla d'Acció Estratègic
Directrius per al disseny del Full de Ruta

Programa d'assistència amb
mentors en línia
Marc d'aliances en 7 passos
Abast de la comunicació
estratègica

 
 

Esperem que trobes aquest document útil, 
L'équip de GlobalCAD 

30 d'abril del 2020
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1. ENTÉN
L'AUTOAVALUACIÓ DE LES TEVES ACTIVITATS

2

Cap negoci és igual i no hi ha una resposta comuna als desafiaments de la COVID-19. Per aquesta raó, et convidem
a completar aquesta breu enquesta (et prendrà només 8 minuts) que t'ajudarà a avaluar quins són els majors
desafiaments que enfrontes ara i els que hauràs d'enfrontar en un futur pròxim i quins són els teus actius més
valuosos durant la crisi de la COVID-19.
 
Després de realitzar la investigació, efectuarem un seguiment per a identificar com podem ajudar-vos a
potencialitzar les activitats de la vostra empresa i a superar els desafiaments de la crisi. Pots avançar de forma
independent, utilitzant aquesta eina d'autoavaluació per a identificar les teves necessitats particulars i seguir des
del pas 2 fins al pas 4 d'aquest document, que t'ajudaran a organitzar el teu negoci i les teves operacions durant la
COVID-19. O bé, pots obtenir orientació en línia dels experts de GlobalCAD, que t'oferiran un servei professional per
a ajudar-te amb la gestió, l'organització i els desafiaments estratègics als quals podries enfrontar-te durant
aquesta crisi.
 

l'eina d'autoavaluació de GlobalCAD

et convidem a completar aquesta breu enquesta que t'ajudarà a avaluar quins són els majors
desafiaments i quins són els teus actius més valuosos durant la crisi de la COVID-19.

https://www.surveymonkey.com/r/LJ85PGD?lang=ca



LA GUIA DEL QUE S'HA DE FER I EL QUE NO PER A GESTIONAR LA COVID-19

2. PLANIFICA

A continuació presentem una sèrie de consells que t'ajudaran a gestionar millor la fase d'adaptació a la COVID-
19  des d'una perspectiva sanitària; una perspectiva logística; una perspectiva econòmica; i una perspectiva de
gestió empresarial:

Segueix les normes i consells de les autoritats i compleix estrictament amb les mesures de protecció per a evitar qualsevol risc potencial per
a la salut. Aplica-les també per als teus empleats, clients i socis.
Tracta de mantenir-te informat/da sobre la situació, ja que els esdeveniments i les recomanacions evolucionen ràpidament. Algunes de les
fonts fiables són el Centre de Control de Malalties i l'Organització Mundial de la Salut. Tingues en compte el "distanciament social" per a
frenar la propagació del virus. NO siguem socials, el virus no es propaga sols... ho fa la gent! Ara és el moment de quedar-se a casa per a
controlar l'expansió.
Comença a comprar els productes bàsics necessaris (incloent medicaments, si és necessari) per a períodes d'entre 60 i 90 dies. L'objectiu
d'aplicar aquesta mesura no és adquirir tot el possible per si ens quedem sense productes, sinó evitar anar a espais públics plens de gent.
Adquireix subministraments d'aliments i de productes domèstics i de neteja necessaris per a quatre setmanes per si ens trobem en una
situació necessària d'aïllament social o de quarantena.  
Protegeix el teu sistema immunològic mitjançant les vacunes necessàries i una dieta equilibrada. Així mateix, evita l'excés d'alcohol i tracta
de dormir prou i de mantenir un pes saludable. Si tens una deficiència vitamínica, pots considerar la possibilitat de prendre un suplement de
vitamina C en dosis diàries normals. 
Ofereix ajuda a aquells veïns que tinguin problemes de mobilitat i no puguin sortir a proveir-se per si mateixos.    

 

DO
N'

T

No corris riscos innecessaris, com sortir de casa per a adquirir béns o accedir a serveis que no siguin essencials.
No promoguis o distribueixis notícies falses sobre la COVID-19.
Tracta de no tocar-te els ulls, el nas, la boca o la cara sense rentar-te les mans. 
No concebis el "distanciament social" com unes "vacances". No és el moment de fer encàrrecs o anar a les muntanyes. És important quedar-se
a casa i mantenir la distància amb els altres perquè tot açò funcioni. Consciència als teus fills/as (ja siguin adolescents o nens) sobre això.    
Tracta de no donar la mà ni de fer abraçades com a salutació. Saluda d'una forma en la qual es mantingui una distància de 6 a 8 peus entre les
persones.
No visitis als familiars o als membres de la comunitat més majors, ja que constitueixen el grup de major risc.
No vagis a llocs públics com gimnasos, teatres, restaurants, etc.
No entris en pànic: el virus no deu propagar la por, però tampoc te'l prenguis a la lleugera, especialment si estàs sa! El contagi emocional és la
propagació de la por o el pànic i aquest és fins i tot més contagiós que el propi virus

      

DO

PERSPECTIVA SANITÀRIA: 
PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

PERSPECTIVA ECONÒMICA: 
ADAPTACIÓ & PROACTIVITAT

Identifica i tracta de reduir tots els costos i despeses que no siguin essencials.      
Calcula els teus actius, moviments d'efectiu i necessitats i considera quant de temps pots funcionar segons els teus recursos econòmics
actuals.  
Informa't sobre les mesures i línies de crèdit que ofereixen els bancs locals (crèdits/préstecs a baix interès, etc.) i considera la possibilitat de
sol·licitar-les si és necessari.
Identifica i sol·licita mesures de suport econòmic de les autoritats nacionals, regionals i/o locals (reducció de personal temporal,
retards/interrupcions en el pagament d'impostos, etc.).
Renegocia el lloguer i tots els possibles costos estructurals amb el propietari o els proveïdors.
Reorganitza les finances i planifica les activitats que podrien proporcionar ingressos a curt termini (per exemple, serveis de consultoria,
col·laboració amb altres organitzacions, etc.).

No et concentris massa en els resultats a curt termini o en el resultat final directe. Centra't en planificar a mitjà termini i fer projeccions de
costos.
No deixis de seguir els indicadors clau de rendiment (KPI) o els indicadors econòmics bàsics. És important reajustar però no deixar de mesurar
el progrés. 
No demanis préstecs o finançaments de manera excessiva. Calcula minuciosament el que necessites i assegura't una certa estabilitat
financera, però no sobreendeutes el teu negoci de manera innecessària.
No intentis obtenir avantatges comercials propis de la pandèmia de la COVID-19 (per exemple, augments de preus d'articles essencials, serveis,
etc.), considera aquest moment com una època de més solidaritat, no de més competència.  
No escatimis en inversions per a millorar les capacitats tecnològiques teves o del teu equip per a poder treballar correctament des de casa.

DO
N'

T
DO
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Crea rutines tant per als matins com per a les tardes i estableix una agenda que tracti de respectar sempre els horaris de treball.
Tracta de disposar d'un espai exclusiu de treball i assegura't que la teva família o els teus companys de pis respectin aquest espai.
Tracta d'establir pauses predefinides entre les hores de treball.
Assegura't de comunicar-te amb els teus companys de treball sobre el progrés i la finalització de les tasques.
Planifica amb antelació la compra d'aliments i l'organització dels menjars de manera eficient, per a poder preparar-los amb antelació així com
reduir el temps de preparació d'aquests.
Estableix alguns límits per a fer saber als membres de la teva família la teva necessitat de reduir les distraccions durant el dia.
Tracta de procedir a una ràpida identificació i aplicació de les oportunitats per a traslladar immediatament el teu negoci al teletreball
(formació d'equips virtuals, establiment de vendes o serveis en línia, lliurament de productes a domicili, venda de cupons, etc.).

No confonguis els hàbits personals amb els professionals ni combinis les agendes.    
No treballis en espais que hagis de compartir mentre treballis amb la teva família o companys de pis.
No permetis l'aïllament o l'absència de comunicació amb els teus companys de treball a causa d'aquest nou sistema i parla amb el teu o la
teua cap si no funciona. 
No et distreguis amb interferències alienes al treball com  xarxes socials, trucades personals o missatges de text que no siguin de treball.
No posposis les teves metes i assegura't de complir amb els terminis del projecte.
No mantinguis els objectius que tenies per al teu negoci anteriorment a la crisi: torna a planificar-los i avalua el que és realista d'aconseguir,
concentrant-te en l'essencial.

PERSPECTIVA LOGÍSTICA: 
PLANIFICACIÓ & CREATIVITAT

Corporate management perspective: Adjust &
Plan Ahead

Estableix hàbits o regles per a la nova situació de treball i guia a a el teu personal amb l'objectiu d'optimitzar la comunicació i la
col·laboració, i d'evitar la disminució de la productivitat mentre es treballa des de casa.
Pensa en digital: augmenta les reunions online i redueix les reunions presencials.
Comunica les mesures que la teva empresa ha adoptat per a millorar l'ecosistema (treball des de casa, mesures d'higiene per a protegir als
empleats, socis i clients, processos adaptats, etc.).  
Incorpora un enfocament de col·laboració. Identifica i crea aliances amb les organitzacions pertinents amb les quals puguis oferir nous
serveis o productes potencials.
Tracta de mantenir la participació dels teus socis i/o clients a través d'un major compromís amb la comunitat i l'activitat dels mitjans de
comunicació i proporciona continguts o serveis en línia.
Tracta d'arribar als teus clients per a oferir-los serveis o productes que s'utilitzaran a curt i mitjà termini.      
Inicia un canvi cultural en la teva organització: promou la col·laboració virtual, les jerarquies de planes, l'oficina a casa, el treball per
resultats, etc.
Repensa i re-calibra el funcionament del teu negoci orientant-lo a un món posterior a la COVID-19, i redirigeix-lo cap a un model de negoci
i una proposta de valor resistent i sostenible.

No permetis que els empleats es relaxin amb les mesures sanitàries. Continua recordant-los la urgent necessitat de mantenir les mesures
necessàries de seguretat i responsabilitat pel que fa al virus.
No consideris aquest període com una situació temporal que tornarà a la normalitat, ja que el món post-COVID-19 no serà el mateix.
No et concentris exclusivament en els desafiaments actuals, sinó tracta de pensar en oportunitats perquè el teu negoci es diversifiqui i generi
nou valor afegit per a la societat.
No redueixis la comunicació amb el teu equip o amb els teus principals socis durant el confinament.
No redueixis els beneficis dels empleats ni les inversions en la creació de capacitats, perquè en aquesta situació convé advocar per nous tipus
de lideratge que requeriran el compromís dels empleats.
No consideris totes aquelles iniciatives relacionades amb la sostenibilitat de la teva organització com a opcionals, ja que són rendibles a llarg
termini.
No siguis conformista ni et resignis a aquesta situació: tracta de ser proactiu i de posicionar el teu negoci com a part de la solució necessària.

PERSPECTIVA DE GESTIÓ EMPRESARIAL: 
AJUST & PLANIFICACIÓ ANTICIPADA

DO
N'

T
DO

DO
N'

T
DO
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Per a aconseguir el propòsit d'aquesta guia, per començar ens centrarem en els dos primers passos: Resolució
i Resistència. S'han identificat quatre conjunts d'accions en les quals les PIMEs i les start-ups poden centrar-
se en aquest moment i preparar-se per a la transició a llarg termini. Les quatre estratègies generals propostes
són les següents:

1. PROTECCIÓ I COMROMÍS DELS

AMB ELS TREBALLADORS

3. ESTABILITZACIÓ DE LA

CADENA DE SUMINISTRES

2. REDISSENY I ADAPTACIÓ DE

L'EXPERIÈNCIA DEL CLIENT

4. ESTABILITZACIÓ DE LA

SITUACIÓ FINANCERA 

Economic perspective: Adapt & Be Proactive

La dedicació, el coneixement i la passió d'aquelles persones innovadores i empresàries per resoldre de manera
equitativa i sostenible els problemes socials són inestimables en aquesta època de vulnerabilitat mundial. No
obstant això, les empreses de tot el món s'enfronten a nous obstacles enmig de la creixent crisi causada per la
COVID-19. Per donar suport a les PIMEs i als/les empresaris/es, GlobalCAD ha identificat i elaborat una llista de
fonts d'informació i recursos en línia que poden ser útils.
 
Segons un estudi realitzat per McKinsey&Company, hi ha cinc fases per les quals les empreses hauran de passar
durant el brot actual mentre planifiquen i creen valor a llarg termini.

3. ACTUA
ACCIONS I INICIATIVES INNOVADORES PER A GESTIONAR AMB ÈXIT ELS REPTES DE LA COVID-19

5

LES QUATRE ESTRATÈGIES GENERALS QUE PROPOSA GLOBALCAD PER A UNA TRANSICIÓ A LLARG TERMINI:

Aborda els desafiaments
immediats que la COVID-
19 representa per al
treball de les institucions,
els clients, la tecnologia i
per als socis comercials.

Resolució

Aborda els problemes
de gestió d'efectiu a
curt termini i gestiona
una major capacitat de
recuperació, inclosos
els tancaments
relacionats amb els
virus i les repercussions
econòmiques.

Reimagina la pròxima
situació que es
considerarà normal:
com es reflecteix un
canvi discontinu i les
implicacions en la
forma en què les
institucions han de
reinventar-se.
 
 
 
 

Crea un pla detallat
per a millorar
ràpidament la posició
del negoci a mesura
que la situació de la
COVID-19 evolucioni i
es vegin més
clarament les
repercussions.

Coneix com poden
canviar els entorns
reglamentaris i
competitius de la
indústria.

Resiliència Retorn Reimaginació Reforma

Les cinc fases



 
 
 
Evaluació de les
necesssitats
 
 
 
Protecció i compromís
amb treballadors
 
 
 
 
Direcció
descentralitzada
 
 

Identificar i comprendre les necessitats dels teus empleats tant pel que fa a les seves
responsabilitats relacionades amb el treball com als desafiaments privats als quals podrien
estar enfrontant-se en aquesta situació i elaborar conjuntament solucions pràctiques per a
ambdues.

Tracta de mantenir un alt nivell de transparència i, quan sigui possible, involucra
activament als teus empleats en el desenvolupament de mesures per a respondre a la crisi.
Tracta de desenvolupar i utilitzar incentius que mantinguin la motivació de l'equip, com un
horari més flexible, reconeixements entre l'equip i fins i tot incentius financers quan
l'empresa aconsegueixi un flux de caixa positiu.

Reconsidera i reflexiona sobre els possibles ajustos de la direcció cap a un enfocament més
horitzontal i descentralitzat, per exemple, introduint un enfocament de gestió basat en els
resultats.
Tracta de proporcionar una orientació clara, facilitar l'accés a la informació pertinent i
assegurar que la comunicació pugui funcionar sense problemes i sense interrupcions.

1. PROTECCIÓ I COMPROMÍS AMB ELS TREBALLADORS

Els teus empleats constitueixen la part més important de la teva empresa, per això, atendre'ls correctament és
la clau per a travessar amb eficàcia el període de crisi i, sobretot, per a recuperar-se de la mateixa amb èxit.
S'ha de garantir la protecció de la salut dels empleats i cobrir les necessitats que puguin tenir derivades de les
restriccions d'aquesta crisi, com el tancament d'escoles. Al mateix temps, és necessari mantenir la seva
motivació i assegurar la seva productivitat i ingressos. Si bé l'equilibri d'aquestes tasques és desafiadora,
constitueix una oportunitat per a enfortir els llaços i l'esperit d'equip en el treball, la qual cosa serà beneficiós
també a llarg termini.
 
Taula 1. Estratègies i àrees d'acció per a protegir i involucrar als teus treballadors:

ESTRATÈGIES/ ÀREES D'ACCIÓ ACTIVITATS CLAU

Ara més que mai, les PIMEs i les start-ups necessiten fer front a les interrupcions i innovacions per a tenir èxit,
la qual cosa suposa un procés clau d'inversió en el sector principal de clients i l'anticipació del seu
comportament. S'ha de tenir en compte que la demanda dels consumidors ha canviat dràsticament cap a la
compra per Internet de tota mena de béns i serveis. Per tant, convé centrar-se en l'activitat dels clients en línia,
convertint aquest desafiament en una oportunitat per a millorar la presència del negoci i els seus serveis en la
xarxa. El més probable és que les preferències canviants dels clients no tornin a ser les mateixes que aquelles
anteriors a la crisi. A més, els negocis són tan forts com les comunitats de les quals formen part.

2.    REDISSENY I ADAPTACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA DEL CLIENT:
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Transparència entre
empreses i clients
(B2C)
 
 
 
 
 
 
Protecció i lleialtat
del client
 
 
 
 
 
 
Acostament als
clients
 
 
 
 
 
 
 
Implicació del
client 
 
 

Què fer en l'àmbit intern: 

Què fer en relació als clients:

- Establir un protocol de comunicació per a informar els clients sobre els processos i els
canvis. 

- Establir una comunicació clara i directa amb aquests, per exemple, ajustant la teva pàgina
web i fent un anunci oficial sobre els canvis durant i després de la crisi.

Què fer en l'àmbit intern:

Què fer en relació als clients:
- Dissenya noves regulacions sobre els teus sistemes de distribució i lliurament.

- Comunica els teus nous sistemes de distribució i lliurament, i assegura't que els clients se
sentin segurs.
- Ofereix incentius, descomptes i altres beneficis.
- Garanteix serveis i productes de qualitat.

Què fer en l'àmbit intern:

Què fer en relació als clients:

- Produir informes basats en fets reals sobre les el teu funcionament i els teus serveis, i en
qualsevol ajust que ocorri durant la pandèmia. 

- Tracta de comunicar tota aquella informació relativa a la situació del teu negoci.
- Si és possible, envia anuncis oficials als clients habituals a través del correu electrònic i/o les
xarxes socials, mantenint-los actualitzats sobre la teva situació i les teves noves ofertes.

ESTRATÈGIES/ ÀREES D'ACCIÓ ACTIVITATS CLAU

Què fer en l'àmbit intern:

Què fer en relació als clients:

- Crea una eina per a identificar les necessitats actuals dels clients que es puguin cobrir en els
teus producte o serveis, per exemple mitjançant una enquesta.
- El·labora una línia de servei per al client amb l'objectiu de respondre a les seves necessitats.
- Implementa canals perquè els clients puguin proporcionar retroalimentació i contribucions
respecte als serveis oferts.

- Envia als clients l'enquesta i recull les seves opinions.

3. ESTABILITZACIÓ DE LA CADENA DE SUMINISTRE

Un altre aspecte clau de la revisió i l'ajust a aquesta crisi és la cadena de subministrament, ja que això contribuirà
a assegurar que disposis de la capacitat de continuar proporcionant els teus productes o serveis als teus clients.
També és crucial definir l'abast i la durada estimada de l'exposició de la cadena de subministrament a les àrees
que estan patint més els impactes de la crisi.

Es deu també començar a planificar la manera de gestionar l'oferta de productes que ara poden experimentar
canvis bruscos en la demanda, ja que la demanda d'alguns productes augmentarà mentre que la d'uns altres
podrà disminuir o fins i tot detenir-se en determinats moments. Per tant, en algunes situacions pot ser
necessària una estabilització a mitjà o llarg termini, la qual cosa requereix canvis en la planificació de la demanda,
l'optimització de les xarxes, així com la cerca i la millora de les qualificacions dels nous proveïdors.
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Taula 2. Estratègies i àrees d'acció per a redissenyar i adaptar l'experiència del client:



Compromís amb els
proveedors
 
 
 
 
 
 
 
Gestió d'inventaris
 
 
 
 
 
Productes i
operacions
 
 
 
Gestió de la
demanda
 
 
 
Logística

Què fer en l'àmbit intern: 

Què fer en relació als proveïdors:

- Revisa la gestió de comandes d'inputs i d'altres materials.
- Ajusta les qualificacions dels teus proveïdors sobre la base de les regulacions actuals de la
COVID-19 i identifica-les en conseqüència.   

- Tracta de comunicar la teva nova política de manera clara.
- Negocieu i col·laboreu mútuament en aquest difícil moment.

ESTRATÈGIES/ ÀREES D'ACCIÓ ACTIVITATS CLAU

Què fer en l'àmbit intern:

Què fer en relació als proveïdors:

- Identifica el correcte proveïment i el repartiment de les provisions.
- Procedeix a l'optimització de la ubicació i l'emmagatzematge.

- Comprova l'estat de disponibilitat dels teus recursos essencials.
- Organitza programes de lliurament per a mantenir les existències.

Realitza una avaluació de l'impacte de la crisi de la COVID-19 en la teva situació
particular, com el descens/l'augment brusc de la demanda, o altres possibles
circumstàncies que t'obliguin a ajustar els teus nivells de producció.
Basant-te en aquesta avaluació, tracta d'implementar estratègies per a optimitzar la teva
capacitat de producció durant la pandèmia.

Desenvolupa una nova estimació de les teves vendes i operacions.
Crea diferents possibilitats.
Assegura't que els teus plans de demanda estiguin alineats amb els plans de producció i
proveïment.

Assegura't de disposar de la capacitat logística prèvia al pla d'actuació (aprovisionament,
producció i vendes).
Optimitza la ruta de distribució de vendes, perquè s'ajusti a les especificacions de la
COVID-19.

4. ESTABILITZACIÓ DE LA SITUACIÓ FINANCERA  

Les PIMEs i les start-ups necessiten definir escenaris que s'adaptin al context de l'organització. Per a fer front als
factors crítics que afectaran els ingressos i els costos, es poden definir xifres clau mitjançant una anàlisi i
recomanacions d'un expert. Amb el teu equip o el responsable financer, tracta de modelar les teves finances
(revisant els moviments d'efectiu, balanç, etc.) per a cada escenari particular que consideris, i identifica els
obstacles o reptes que puguin afectar significativament la teva liquiditat. Per a cada obstacle o desafiament,
defineix els canvis i les accions per a estabilitzar el negoci en cada escenari. Això també inclou l'optimització dels
comptes per pagar i per cobrar, la reducció dels costos de producció i distribució, les desinversions i, com a opció
alternativa, considera la possibilitat, a mitjà termini, d'aconseguir algunes inversions externes si fos necessari.

Taula 3. Estratègies i àrees d'acció per a estabilitzar la cadena de suministre:
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Definició i anàlisi 
d'escenaris 
(internament)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanismes
financers per a
garantir als clients
la sostenibilidad
financera
(externament)
 

A curt i mitjà termini:

A llarg termini:

- Anàlisi de flux de caixa: Disposes de suficient flux d'efectiu? Considera els retards en els
pagaments dels clients i els reemborsaments que has de fer pels subministraments i/o
deutes previs.
- Projecció financera: Considera escenaris amb baixos ingressos: això suposa tenir en
compte el "decreixement", la reducció del volum de vendes, i també considerar que existeix
la possibilitat que alguns dels teus majors clients puguin cancel·lar alguns serveis o limitar el
seu poder d'adquisició (especialment en el comerç minorista, el turisme i la indústria
manufacturera).

- Crea un escenari per als pròxims 12 mesos i tingues en compte que pot ser difícil atreure
capital financer extern durant aquest període.

Concentra't en els teus clients més rendibles. Una opció pot ser identificar als teus clients
que es troben en una situació més favorable i adoptar un enfocament analític sobre com
agregar-los més valor i mantenir-los a llarg termini.

El més important és tenir en compte que pot ser necessari assegurar les teves fonts
d'ingressos més estratègiques.

 Algunes de les accions clau són les següents:
- Tracta d'entendre les seves necessitats i adaptar els teus serveis i mecanismes de
pagament a les mateixes (aquest aspecte està relacionat amb l'estratègia de compromís
amb el client descrita anteriorment);
- Revisa la teva estratègia de preus. Tracta d'identificar i analitzar nous preus de referència
així com les noves capacitats de pagament dels clients;
- Crea models de pagament anticipat perquè els clients comprin i paguin per endavant els
productes o serveis que se'ls ofereixen;
- Ofereix plans de pagament per a clients estratègics.

If id fi i l

ESTRATÈGIES/ ÀREES  D'ACCIÓ ACTIVITATS CLAU

Taula 4. Estratègies i àrees d'acció per a estabilitzar la teva situació financera:

La crisi ocasionada per la COVID-19  està afectant l'economia en el seu conjunt, però cada sector té les seves
necessitats específiques. En l'actualitat, existeixen iniciatives i mesures que s'ajusten als diferents àmbits i que poden
aplicar-se per a minimitzar aquests efectes. En el següent apartat, hem resumit algunes idees que poden ser útils
i implementables per a la seva empresa o sector:

Si dirigeixes un
restaurante, un
bar o una botiga

Si treballes en el
sector turístic

SECTOR EXEMPLES
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BizzAway: és una eina per a facilitar la repatriació d'aquelles persones que viatgen
per negocis de manera segura. També ofereix la cancel·lació de reserves a Itàlia,
Espanya i França.

A més de les mesures preventives i higièniques, s'estan duent a terme algunes
recerques i innovacions en aquest sector. Entre aquestes solucions podem destacar:

Cheerfy: aquesta aplicació permet als bars, pubs i restaurants mantenir-se en
contacte amb els seus clients mitjançant interaccions digitals personalitzades i
automàtiques.
"Adopta un bar" o "Salvem els nostres restaurants" permeten als clients, a través
de les pàgines web dels bars, comprar de manera anticipada cupons amb begudes
o menjars per a gaudir-los quan la pandèmia hagi acabat.

Existeixen algunes mesures i iniciatives innovadores que s'estan aplicant per a reduir
al mínim els efectes negatius per a aquest sector:



BRT United Platform: dóna suport al Fons COVID-19 de l'OMS, creant connexions
entre persones, empreses i institucions que recolzen als grups de salut.
Happyforce: ofereix un sistema de comunicació internacional per a conèixer l'estat
emocional dels empleats, proporcionar seminaris web sobre el teletreball, etc.
GoSupply: eina per a gestionar el risc dels proveïdors que treballen en zones de
risc per a prestar serveis a les empreses espanyoles.

Tant si treballes en el sector de la comunicació o en el del màrqueting, com si
necessites desenvolupar habilitats de comunicació dins de la teva empresa, aquí pots
trobar algunes iniciatives interessants:

Si treballes en el
sector alimentari

Si proporciones
productes o serveis

financers

Si treballes en el sector
de la comunicació o el

màrqueting

GlobalCAD ofereix assistència tècnica per a dissenyar Plans d'Acció i Fulls de Ruta per a ajudar les empreses a
prosperar durant la crisi de la COVID-19. Els experts de GlobalCAD es posaran en contacte amb aquelles empreses
que completin l'enquesta d'autoavaluació i els donaran suport mitjançant la seva eina acceleradora per a PIMEs
formada per de 5 passos essencials.

PAS 1

pas 2

pas 3

pas 4

pas 5

Organització
Disseny i implementació d'un
qüestionari en línia. Recopilació de
dades.

Avaluació de la resposta a la COVID-
19 i anàlisi de la cadena de valor
Processament de la informació del
qüestionari en línia. Anàlisi de
respostes.

Anàlisi profunda de l'organització
DAFO basat en escenaris i contextos determinats.

Diseño estratégico del plan de acción
Disseny d'un pla d'acció estratègic per

a cada empresa involucrada i
implementació del mateix segons la
situació concreta de cada empresa..

Implementació del pla d'acció
Aplicació pas a pas del pla d'acció.

Creació d'un marc de M&E amb KPIs.
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Octubre: plataforma de préstecs que ofereix la congelació de l'amortització a 3
mesos per a les PIMEs que han obtingut préstecs de la mateixa amb anterioritat. 
Surus: eina d'assistència per a generar liquiditat a curt termini per a més de 150
PIMEs venedores a través de la venda especialitzada de qualsevol actiu empresarial.

Hi ha algunes plataformes i bancs que ofereixen plans econòmics adaptats a les
necessitats de cada empresa:

Dia ha arribat a un acord amb Glovo en el qual els consumidors poden triar els
productes des de l'aplicació i els distribuïdors de Glovo s'encarreguen del seu
lliurament.
Aliances entre petits comerços d'aliments i empreses de repartiment
com Deliveroo i Ubereats.

S'està procedint a la creació d'aliances entre les tendes d'aliments i les empreses de
repartiment per a permetre als consumidors obtenir els productes que necessiten
qualsevol dia de la setmana:

eina D'AcCELERAció DE GlobalCAD Per a PiMEs i EMPRESARIs



a promoció d'aliances i la col·laboració constitueixen el focus principal de les activitats que
realitza GlobalCAD, a més de la nostra capacitat de dirigir equips i d'interactuar amb els clients
en línia, ja que el teletreball està en el nostre ADN. Tenim una àmplia experiència posant en
contacte organitzacions privades, públiques i sense ànim de lucre per a promoure canvis
transformadors, la capacitació de les comunitats i la millorar de la vida de les persones,
especialment en contextos de crisis i de desenvolupament. Ara, aquest desafiament està més
a prop que mai. Llegim els titulars dels periòdics sobre el sorprenent nombre de persones que
estan perdent el seu treball, les centenars d'empreses que s'estan veient obligades a tancar o
a disminuir dràsticament les seves funcions i sentim que hem de prendre mesures donar
suport a la comunitat de la millor manera possible.
 

 
 

Gràcies, l'equip de GlobalCAD 
30 d'abril del 2020

 

Aquesta guia constitueix un document obert i la nostra metodologia es basa en un "enfocament
wiki" senzill que esperem que vagi millorant a mesura que la gent col·labori. Ens agradaria comptar
amb la teva ajuda per a concretar la metodologia, poder recomanar eines i guies útils, així com
assessorar i arribar a les empreses que vulguin col·laborar amb nosaltres. Si us plau, envia un
correu electrònic a info@globalcad.org i fes-nos saber com podries ajudar a ser part de la solució.

Som aquí per a contribuir al fet que el teu negoci pugui travessar aquesta crisi. Si els recursos d'aquest document
t'han resultat útils, però t'agradaria rebre més ajuda per a resoldre qüestions específiques, els nostres experts en
gestió, creació d'aliances, avaluació i comunicació ofereixen els seus serveis en línia a través de tutories i sessions
de formació. GlobalCAD ofereix aquest servei de forma totalment gratuïta com a manera de contribuir perquè tots,
junts, puguem superar aquesta crisi.

UNEIX-TE A LA INICIATIVA O CONTACTA AMB NOSALTRES PER A OBTENIR MÉS INFORMACIÓ:

 
Si desitges rebre assessorament gratuït en línia de GlobalCAD, emplena l'enquesta en línia i
escriu un correu electrònic a info@globalcad.org.

CONNECTA AMB GLOBALCAD

4. CONNECTA'T
OBTINGUES ASSESSORAMENT DELS MENTORS DE GLOBALCAD EN LÍNIA

L
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GLOBALCAD.ORG INFO@GLOBALCAD.ORG

https://www.facebook.com/GlobalCAD1/
https://twitter.com/GlobalCAD_
https://www.linkedin.com/company/globalcad1/
https://www.instagram.com/cadproductions/
https://vimeo.com/user7272385
https://www.surveymonkey.com/r/LJ85PGD?lang=ca
https://globalcad.org/

