


• Equipes multidisciplinares com os líderes de diversos setores
• Responsabilidade Social
• Mais de 20 empresas atendidas entre clientes
• Mais de 20 profissionais envolvidos

Propósito: De forma proativa, identificar e orientar a tomada de decisão, a fim de reduzir os impactos 
negativos na estrutura da empresa orientada, fortalecendo o relacionamento para todos os 
envolvidos.



1. SUPORTE 
HOJE ///



• Liberação de linhas de crédito
• Suspensão de processos de cobrança da dívida da 

UNIÃO
• Prorrogação Tributos Federais 
• Extensão Pagamento FGTS
• Redução no Sistema S
• Recursos do FAT
• Créditos do BNDES
• Redução da Jornada, suspensão de contratos e 

acordos coletivos
• Adequação Trabalho Remoto

HOJE /// 1. SUPORTE

• Demora do Poder Público para votação das Medidas
• Liberação dos Créditos para as empresas
• 87% das micro e pequenas empresas não tiveram 

acesso à crédito e 75% acreditam que as medidas  
anunciadas não estão chegando a seus negócios. 
(SIMPI)

• Linhas de créditos anunciadas pelo BNDES 
chegaram apenas a 16,7% dos empresários 
(SEBRAE)

• As empresas que não se enquadram nos critérios do 
BNDES optam por financiamento bancário com 
taxas 15% a 20% ao ano (SEBRAE)

Benefícios 
Temporários

Principais
Dificuldades



ANÁLISE TRIBUTÁRIA PARA O FUTURO

• Análise personalizada da carga tributária
• Solução nas esferas administrativas e 

judiciais
• Ter segurança Jurídica

ANÁLISE TRIBUTÁRIA ATUAL

• Recolhimento dos últimos 5 anos
• Teses com prognósticos de êxitos

Restituição dos impostos + Economia no 
pagamento dos impostos futuros

HOJE /// 1. SUPORTE

Possibilidade para recuperação do negócio até o final do ano 



TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA

• Possuem débitos inscritos em dívida ativa da União
• Valor da negociação igual ou inferior a R$ 150.000.000,00
• Será considerado o grau de recuperabilidade
• Possível descontos de até 100% nas multas e juros precisa ficar 

Comprovado o impacto financeiro negativo provocado pela 
pandemia

Possibilidade para recuperação do negócio até o final do ano 

HOJE /// 1. SUPORTE



2. PERSPECTIVAS
AMANHÃ ///



O que dizem as análises econômicas e percepções

Reforma Tributária

O QUE SERÁ ACELERADO?

Brasil Pós Covid-19, estudo IPEA – Instituto de Pesquisa e Economia 

Aplicada

Produção global 

Importação e Exportação

Demanda e oferta - serviços

O QUE IRÁ DESACELERAR?

Arrecadação de receitas públicas

Compliance

Due Dilligence

LGPD

AMANHÃ /// 2. PERSPECTIVAS



Boas práticas de 
Compliance e ética

Compliance com maior importância e abrangência

Gestão de Risco Governança/
Controles internos

Comprometimento da alta administração 

Constante Monitoramento dos controles internos

Due Diligence/Auditoria interna e de terceiros

Intensificação dos Treinamentos sobre normas e políticas 
internas 
• Segurança da Informação – home office
• Interação com Agentes Públicos – flexibilização de normas

Evitar Riscos com a flexibilização das normas, inclusive licitações

AMANHÃ /// 2. PERSPECTIVAS



3. ESTRUTURAÇÃO 
AMANHÃ ///

DA ORGANIZAÇÃO



LGPD nesse novo cenário

Plano de implementação claro e objetivo
1. mapeamento dos dados pessoais e a elaboração da matriz de risco
2. escolha do Data Protection Officer (DPO), revisão de políticas 

internas e a elaboração dos relatórios de impacto
3. definição das bases legais e anonimização/exclusão de dados cujo 

tratamento não é necessário à atividade da empresa.

SOBREVIVÊNCIAIMPLEMENTAÇÃO

AMANHÃ /// 3. ESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO



Revisão do portfólio, como se preparar para 
atender a um novo modelo de consumo

• O que mudou no consumo do seu setor?
• Revisão da Cadeia de Suprimento
• Pense Global – Atue Local

1. Pessoas

2. Valor Agregado

3. Experiência

Ampliar 
Portfólio

Mudar 
Portfólio

AMANHÃ /// 3. ESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO



4. OPORTUNIDADES
AMANHÃ ///



Investir ou receber investimentos?

Espaço para 
investimentos por 
menores preços e 
maior espaço para  
compras parciais -
quotas/ações ou 

ativos - (vantagens 
competitivas)

Due Diligence
integral

Investir

Organização 
documental e 

jurídica

Receber Investimentos

AMANHÃ /// 4. OPORTUNIDADES



Espaços Físicos ou home-office, vantagens e desvantagens

Home Office Teletrabalho

Benefícios
• Economia com encargos sociais
• Vantagens fiscais
• Retenção de talentos
• Produtividade
• Qualidade de vida 
• Amplitude geográfica na contratação

Desvantagens
• Falhas na Comunicação
• Isolamento Social
• Segurança da Informação
• Menos foco

Política de acordo com o Modelo de Negócio

AMANHÃ /// 4. OPORTUNIDADES



Proposta Alternativa:
INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DE PRESTAR

RESOLUÇÃO POR 
ONEROSIDADE EXCESSIVA:

Efeitos da pandemia sobre contratos 
e obrigações privadas

AMANHÃ /// 4. OPORTUNIDADES

A PANDEMIA COMO FATO 
IMPREVISTO

NÃO • Aumento da inflação
• Variação cambial
• Substituição do padrão 

monetário



• Material adverse changes
• Hardships
• Fast tracking

NOVOS CONTRATOS
• Ênfase em contratos em 

meios virtuais

NOVAS CLÁUSULAS

AMANHÃ /// 4. OPORTUNIDADES

NOVOS CONTRATOS E NOVAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Efeitos da pandemia sobre contratos 
e obrigações privadas



Lealdade

Informações claras e suficientes

Cooperação/Sobrevivência das obrigações

A BOA-FÉ COMO 
VETOR DE CONDUTA

AMANHÃ /// 4. OPORTUNIDADES

Efeitos da pandemia sobre contratos 
e obrigações privadas



“Impossível” Realidade

A crise fomentou a aceleração do processo de empowerment das 
pessoas nas empresas

Transição de cultura tradicional para cultura intraempreendedora

Nova cultura organizacional, como uma crise flexibiliza esse 
processo

AMANHÃ /// 4. OPORTUNIDADES

Mundo VUCA (Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade)

Não cometer erros
Não fracassar

Não tomar a iniciativa
Comando e controle

Tentar e experimentar
Criar e desenvolver

Assumir responsabilidade
Inovar

• Mudanças rápidas
• Dificuldade em prever
• Tudo está conectado
• + difícil planejar



Para a empresa em operação ter 
condições de inovar, ela precisa 
criar uma estrutura que permita às 
pessoas serem empreendedoras

- Drucker 

Nova cultura organizacional, como uma crise flexibiliza esse 
processo

AMANHÃ /// 4. OPORTUNIDADES

“ “

Peter Drucker



5. Precauções para
DEPOIS DE AMANHÃ ///

futuras crises



Precauções na 
transição dos 
canais de vendas, 
do físico para o 
digital

• Análise da tributação individualizada de cada canal de 
venda - física ou virtual (e-commerce)

• Validação do modelo de negócio (viés tributário)

• A maioria das Plataformas automatizam os recolhimentos 
– atenção nas parametrizações

DEPOIS DE AMANHÃ /// 5. ORGANIZAÇÕES



Gestão de clientes-chave nunca foi 
tão fundamental

• Customer Centric

• Ser ágil nas entregas micro

• Entregar o que prometeu

• Conselho de Clientes

• Estabelecer uma Relação de Parceria

DEPOIS DE AMANHÃ /// 5. ORGANIZAÇÕES



Estruturação 
e melhorias de 
um Comitê de Crise

• Equipe multidisciplinar 

• Planos de auxílio mútuo com outras instituições

• Buscar opções de apoio externo

• Criação de canal de comunicação para os 
públicos

• Planos de ação por cenários

• Fortalecer ações de contingência 

DEPOIS DE AMANHÃ /// 5. ORGANIZAÇÕES



INVESTIMENTOS
Investir ou receber investimento -
Planejamento do processo - Riscos 
e Oportunidades do cenário

PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO E 
CONTROLADORIA
Modelagem financeira - Fluxo de 
caixa saudável - Revisão de 
orçamento - Indicadores de 
resultado - Necessidade de capital 
de giro - Informações atualizadas 
sobre as medidas governamentais

C L I Q U E  A Q U I  E  C O N H E Ç A  M A I S

TRABALHISTA / 
PREVIDENCIÁRIA
Home office - Férias - Benefícios -
Jornada de trabalho - Riscos e 
oportunidades

TRIBUTÁRIA
Oportunidade de economia e riscos 
- Possibilidades de parcelamentos -
Obrigações - Prazos e prorrogações 
- Planejamento

CONTABILIDADE 
EMPRESARIAL
Informações gerenciais - Plano de 
ação- Monitoramento do cenário

OBRIGADO

http://www.gestaoresponsavel.com/

