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#westayconnected

Neste momento de dúvidas e incertezas, é fundamental
promover uma abordagem holística, para que as empresas
possam gerir de forma adequada os riscos inerentes à sua
atuação no mercado neste momento crítico, focando-se
no essencial: o seu sucesso.
A PwC e a CCR Legal* estão a conciliar esforços para trabalhar
de perto com as empresas e sobretudo apoiá-las na resposta
a esta situação extraordinária assim como a suportá-las na
preparação para o retomar das operações após o seu término.
Temos efetivamente experiência acumulada relevante junto
das empresas, ONGs, governos, reguladores e organizações
internacionais em outros surtos no passado (SARS, MERS, ébola,
gripe das aves) que constituem activos para lidar com este novo
grande desafio global, mas que se decide localmente e que exige
antecipação e resiliência.

*Sem prejuízo de a CCR Legal ser uma entidade independente da PwC Portugal, ambas as referidas
entidades pertencem ao network da PwC, sendo intenção de ambas prestar-vos um serviço que combine
as valências de cada uma das entidades, aproveitando as suas sinergias, através da implementação
de um canal de comunicação ágil entre as duas entidades que permita oferecer às empresas ao cliente
um serviço completo, dinâmico e sem entropias.
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Potenciais cenários da evolução da COVID-19
Os especialistas a nível mundial têm vindo a apontar para 3 cenários de evolução distintos do surto, que irão depender da eficácia das medidas de contenção
e dos comportamentos das comunidades no seu cumprimento.
1

2021

2022

Pressupostos:

•
•
•

Nem todos os casos são detetados, permitindo uma propagação
a uma frequência reduzida.
O rastreio e quarentena bem-sucedida de contatos, em torno de casos
emergentes, evita um aumento rápido dos casos.
Estas medidas bem sucedidas de saúde pública devem ser espelhadas
em todos os países afectados.
Casos pré-sintomáticos e ligeiros impedem a contenção completa do vírus
até que uma vacina esteja disponível.

Impacto:
•
•
•
•

Força de trabalho: Aumento do trabalho remoto e das restrições
às viagens nos países previamente e recentemente afetados.
Cadeia de abastecimento: A redução da produção dos países afetados
dá origem a constrangimentos n a cadeia de abastecimento.
Economia: A incerteza contínua tem um impacto a longo prazo nos
mercados. Os países afetados tiveram um impacto mais significativo.
Prazo: 12 a 18 meses, havendo um timing incerto dos picos
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2020

2021

2022

Pressupostos:
•
•
•
•

Assume isolamento e quarentena, mas sem distanciamento social.
Os casos atingem o pico no Verão de 2020, com um declínio,
à medida que os níveis de imunidade da população aumentam.
Os casos graves excedem significativamente a capacidade do Sistema
de saúde.
Potencial para novos picos do vírus, dependendo da sazonalidade.

Impacto:
•
•
•
•

Força de trabalho: Aumento do trabalho remoto, restrições de viagem
e morbidez/mortalidade na força de trabalho.
Cadeia de abastecimento: Escassez global de alguns bens, devido
ao abrandamento da produção.
Economia: A incerteza contínua tem um impacto a longo prazo
nos mercados. Os países afetados tiveram um impacto mais significativo.
Prazo: 12 a 18 meses, atingindo o pico dentro de 3 meses.

3

Pico Retardado
As medidas de saúde pública espalham o pico durante
um período de tempo mais longo.

Assumir vacina disponível
Junho 2021

Novos casos/Sem

Novos casos/Sem

Assumir vacina disponível
Junho 2021

2020

•

Pico Inicial
Rápido aumento nos casos, atingindo o pico no segundo
trimestre de 2020.

Assumir vacina disponível
Junho 2021

Novos casos/Sem

Surtos frequentes
Evita-se um rápido aumento nos casos. Surgem focos contínuos
de doenças, mas são contidos por medidas de saúde pública.

2020

2021

2022

Pressupostos:
•

•

O rastreio do contacto e os controlos de distanciamento da população têm
algum efeito, espalhando o impacto da doença por um período de tempo
mais longo.
Impacto nos sistemas de saúde um pouco reduzido em comparação
com o cenário de pico anterior.

Impacto:
•
•
•
•

Força de trabalho: Aumento do trabalho remoto, restrições de viagem
e doença/ mortalidade na força de trabalho.
Cadeia de abastecimento: Escassez global de alguns bens, devido
ao abrandamento da produção.
Economia: Aumento do risco de recessão global dependente da gravidade
da pandemia - período mais longo de incerteza do que com um pico inicial.
Prazo: 12 a 18 meses, atingindo o seu pico (mais baixo) em 6 a 9 meses.
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Principais desafios sentidos pelas organizações em situações semelhantes

Pessoas

Cadeia de abastecimento

Vendas

Como proteger os colaboradores, quer a nível
de saúde como de acompanhamento à família,
mantendo o negócio a funcionar?

Como gerir a escassez de matérias-primas
e a incapacidade de pagar a fornecedores?

Como lidar com a volatilidade da procura,
a insatisfação dos clientes e a sua eventual falta
de liquidez?

Operações

Viagens

Regulação

Como garantir a resiliência nas funções-chave,
de forma a manter as operações em funcionamento?

Qual a melhor forma de lidar com a impossibilidade
de viajar por motivos profissionais, gerindo
os negócios remotamente?

De que forma lidar com as alterações súbitas
na regulação e os novos requisitos em matérias
de compliance (ex: em matérias de higiene
e segurança no trabalho)?
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Acreditamos que existem diversas formas em que a PwC
e a CCR Legal podem ajudar a sua empresa.
Sobretudo, privilegiamos a proximidade e parceria com
os nossos clientes neste momento apropriado para esforços
concertados.

Alguns dos serviços descritos não são permitidos se a PwC lhe prestar serviços
de auditoria. Por favor, fale com o seu contacto habitual da PwC se tiver alguma
dúvida sobre as regras de independência dos auditores.
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A PwC e a CCR Legal podem apoiar a sua resposta a este desafio complexo

Temos equipas fortemente especializadas
em programas e modelos de gestão
de crise, a qual está preparada para apoiar
nas seguintes matérias:
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Gestão de Crise
e redefinição
estratégica

Estratégia de
Comunicação

Pessoas

Informação
de suporte
à tomada de decisão

Vendas

Cadeia de
abastecimento
e Operações

Finanças
e Fiscalidade

Sistemas
e Segurança
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PwC e CCR Legal - “We stay connected”

É fundamental haver agilidade na relação e proximidade no contacto.
Para isso preparámos ferramentas para melhor chegar até nós e rapidamente podermos dar resposta:

1

Conheça o potencial impacto para o seu negócio e o seu estado de preparação
para lidar com a situação atual, respondendo ao seguinte questionário:

PwC’s COVID-19 Navigator

2

Entre em contacto com a nossa equipa especializada em gestão de crise
e continuidade de negócio:

pt_covid19@pwc.com

3

Comunique com:

Contacto habitual
da PwC ou da CCR Legal
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A network da PwC pode ajudá-lo a gerir o contexto atual e a sair dele de forma organizada
e eficiente...

•
•
•
•
•

Gestão de Crise
e redefinição
estratégica

•

Workshop com a equipa de Gestão
Implementação de um gabinete de crise
Definição do plano de crise detalhado
Desenvolvimento de cenários de evolução e análise
de impactos ao nível do cash flow
Redefinição da estratégia de crescimento, atendendo
às mudanças esperadas, incluindo p.e. alteração de estratégia
de M&A
Elaboração de quick guides para procedimentos
na situação atual

Comunicação interna, que promova a confiança e estimule
a resiliência dos colaboradores
• Comunicação externa, focada na tranquilização e gestão
da relação com todos os stakeholders
•

Estratégia
de Comunicação

Importante: Comunicação clara, factual, tempestiva,
dos interlocutores corretos e baseada em fontes fidedignas

•
•

Disponibilização automatizada em tempo real da informação
crítica à gestão do contexto atual
• Modelação de cenários para ajuste das operações,
procurando antecipar a evolução da oferta (a montante
da cadeia de abastecimento) e da procura (a jusante)
• Disponibilização pela CCR Legal de informação em permanente
atualização sobre as medidas extraordinárias
•

Informação
de suporte
à tomada de decisão
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•
•

Pessoas

•

•

Definição de serviços mínimos e medidas de proteção
e escalonamento da força de trabalho
Gestão da distribuição e alocação da força de trabalho
(ex: regime de lay-off, reestruturações laborais, ferramentas
de suporte ao trabalho remoto, formação aos colaboradores)
Upskilling para adaptação da força de trabalho às novas
necessidades do mercado
Preparar regresso às operações
Apoio ao regresso de colaboradores a Portugal (ex:
procedimentos de imigração) ou à manutenção em Portugal
de colaboradores estrangeiros (ex: procedimentos consulares)
Articulação com a CCR Legal para assegurar que as ações
implementadas cumprem com a lei aplicável
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… procurando minimizar danos e preparar um rápido regresso à normalidade

•
•
•
•

Cadeia
de abastecimento
e Operações

•
•

•
•
•
•
•

Finanças
e Fiscalidade

•

Compreensão e mitigação dos riscos para a cadeia
de abastecimento (ex: spare parts)
Redimensionamento das operações às flutuações na procura
Minimizar a disrupção nas operações (estratégias de sourcing,
otimização operacional)
Acionamento de seguros e cláusulas contratuais (force majeure)
Análise dos contratos imobiliários mais críticos
(ex: arrendamentos, contratos de utilização de espaço, etc.)
Articulação com a CCR Legal para minimizar riscos/ identificar
soluções jurídicas nos contratos críticos/ contratação pública

Gestão de tesouraria para garante do cumprimento
de obrigações prioritárias
Otimização de fundo de maneio para viabilizar a continuidade
da operação
Otimização da proteção social do capital humano
Obtenção de apoios do Estado
Otimização fiscal para a empresa e colaboradores decorrente
do seu retorno a Portugal (ex: residência fiscal, incidência fiscal,
segurança social, risco de estabelecimento estável associado
ao teletrabalho)
Articulação com a CCR Legal para minimizar riscos/ identificar
soluções jurídicas nos contratos críticos
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Revisão da estratégia de vendas com base em cenários
Manutenção das relações comerciais durante a situação atual
• Medidas de proteção dos clientes, quer a nível pessoal,
quer a nível da disrupção das suas próprias cadeias
de abastecimento
• Articulação com a CCR Legal para minimizar riscos/identificar
soluções jurídicas nos contratos críticos
•
•

Vendas

Definição de serviços mínimos de IT
Adequação da infraestrutura e ferramentas ao contexto
atual (ex: armazenamento, largura de banda, ferramentas
de comunicação remota)
• Avaliação e mitigação de riscos inerentes a cibersegurança
• Articulação com a CCR Legal para minimizar riscos/identificar
soluções jurídicas nos contratos críticos
•
•

Sistemas
e Segurança
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A PwC e a CCR são capazes de se adaptar às necessidades de cada realidade,
onde entender mais necessário
Funções que podemos desempenhar em projetos para gestão
do contexto atual

Apoio na definição de estratégias de gestão
de crise e/ou garantia de qualidade

Project Management Office (PMO)
e insights sobre dados

Podemos fornecer recursos locais, insights e conhecimentos
de localizações que são importantes para si.

PwC Portugal

Como atuamos neste contexto

1.600

● Recurso a uma network global de mais de 275 mil

Pessoas em Portugal

colaborativas e interativas

42

● Acesso remoto autorizado aos sistemas

Sócios

Execução de Workstream(s)

(e.g. comunicações, cadeia de abastecimento, procedimentos
extraordinários e políticas de trabalho, data & analytics, tax,
reestruturações, etc.)

profissionais em 157 países Ferramentas de trabalho

● Reforço pontual de capacidade laboral remota

em funções chave

CCR Legal
Membro das práticas jurídicas da PwC, maior network mundial de serviços
jurídicos, com mais de 3.000 advogados.

Capacidade de resposta a picos

Incluindo garante de continuidade de serviços críticos
ao negócio
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A PwC mantém-no informado sobre os temas fiscais e legais relevantes no contexto atual

Flash Fiscal - IRC, IRS, IVA e Segurança Social - Flexibilização de pagamentos:
medidas extraordinárias no âmbito da epidemia COVID-19
Saiba mais

Mantenha-se informado!
Flash Fiscal da PwC: Clique aqui
Flash Legal da CCR Legal: Clique aqui

Legal Flash - Suspensão de prazos procedimentais e processuais
Saiba mais

Legal Flash - Algumas respostas sobre o "Lay-off simplificado“
e outras medidas
Saiba mais

Legal Flash - Algumas respostas para as entidades sujeitas
a Contratação Pública
Saiba mais

COVID-19 - Resposta aos principais impactos nos negócios
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Alguns exemplos
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Finanças e fiscalidade
Fundo de maneio e gestão de liquidez
Principais desafios

Como estamos a endereçá-los?

•

Incerteza nas previsões de tesouraria e liquidez

•

Restrições no acesso ao seguro de crédito e outros instrumentos de liquidez

•

•

Desenvolvimento de modelos previsionais de tesouraria (rolling forecast) e de gestão
de pagamentos a Fornecedores

Elevado risco cambial nas transações internacionais

•

Apoio na cobrança e negociação de dívidas de Clientes

•

‘Contágio’ de clientes eles próprios em dificuldades

•

•

Dificuldade em selecionar fornecedores prioritários

Definição de planos de maximização de liquidez, através da otimização de fundo de maneio
e alienação de ativos não-estratégicos;

•

Irregularidades nas vendas e na produção, dificultando o planeamento de custos

•

Adaptar os níveis de inventário e rotação de stocks à flutuação da procura

•

Necessidade de desenvolver planos de contingência com análises de cenários de flutuação
de procura, falhas na cadeia de abastecimento

•

Identificar e alavancar fontes de financiamento e instrumentos financeiros para
disponibilização de liquidez de curto prazo

•

Desenhar planos de minimização de risco cambial, passando por iniciativas de reestruturação
financeira

•

Articulação com a CCR Legal para minimizar riscos/identificar soluções jurídicas nos contratos
críticos

Tópicos abordados

Modelação
de cenários
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Gestão de
fornecedores

Gestão
de clientes

Gestão de
inventários

Fontes de
financiamento

Otimização
da liquidez

Minimização
do risco cambial
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Finanças e fiscalidade
Fiscalidade e Segurança Social
Principais desafios

Como estamos a endereçá-los?

•

Gestão da tesouraria para pagamento de impostos e contribuições sociais

•

Novos prazos para pagamento de impostos e contribuições sociais

•

Cumprimento atempado de obrigações declarativas

•
•
•
•
•

Tópicos abordados

Gestão
de tesouraria

COVID-19 - Resposta aos principais impactos nos negócios
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Contribuições
Sociais

Otimização fiscal

Informação permanente e atualizada através de Flash Fiscal, clipping "Notícias do Dia“
e base de dados Inforfisco
Apoio na calendarização de obrigações declarativas, pagamento de impostos (IRC, IVA,
retenções na fonte de IRS e IRC) e de contribuições sociais (Segurança Social)
Apoio no cálculo do impacto da diminuição do volume de negócios de grandes empresas,
para efeitos de acesso às medidas previstas para micro, pequenas e médias empresas
Apoio na preparação de requerimentos para acesso às medidas fiscais extraordinárias anunciadas
Apoio para suprimento de carências no processamento salarial, reporte, contabilidade
e cumprimento de obrigações declarativas e fiscais

Obrigações
declarativas
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Pessoas
Gestão de colaboradores e práticas de trabalho
Principais desafios

Como estamos a endereçá-los?

•

Compreensão das funções core para o cumprimento dos serviços mínimos, com impacto direto
no negócio da empresa e na manutenção das operações

•

Ausência de uma estratégia de comunicação transparente e tranquilizadora

•

Ausência de procedimentos de atuação e de competências para teletrabalho e para uma mudança
rápida do paradigma de trabalho, gerando um clima de instabilidade e perda de eficiência

•

Incapacidade de prever impactos, atuais e futuros, na cadeia operacional por descontinuidade e o que
isso significa nas necessidades de mudança de competências futuras para restabelecer a atividade

•

Clima de receio e de incerteza, que aliado ao isolamento social, leva a estados de ansiedade, medo,
stress e perda de qualidade de vida

•

Alteração das condições económicas dos colaboradores e agregado familiar, o que leva à necessidade
de novos pacotes de benefícios em contexto de crise

Tópicos abordados

Serviços mínimos
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Proteção ao Colaborador
e Organização

Restabelecer
a operação

Sistematização da cadeia operacional crítica e definição de atividades a manter/suspender/reforçar
e setup de equipas de crise
• Definição de guias rápidos de procedimentos de atuação (ex: delegação de competências,
control de trabalho) em situação de trabalho remoto e setup de ferramentas de colaboração virtual
• Concepção de dinâmicas de equipa e programas de bem-estar associados ao trabalho remoto
(ex: aulas de mindfulness ou ginástica funcional, consultas nutricionais, gestão de stress),
que promovam e relacionamento entre as equipas
• Garantir o upskilling em competências de trabalho digital e remoto
• Criação canais de comunicação abertos e disponíveis para esclarecimento de dúvidas, políticas,
procedimentos, e apoio aos colaboradores
• Estabelecimento de políticas claras para gestão de faltas por doença ou cuidados de saúde
e definição de protocolos para colaboradores no estrangeiro
• Programa de comunicação interna em contexto de crise, tendo em consideração as especificidades
das funções e competências associadas
• Avaliação do impacto nos resultados de equipa e individuais e apoio na redefinição de objetivos,
necessidade de apoio social e políticas de benefícios
• Articulação com a CCR Legal para assegurar que as ações implementadas cumprem com a lei laboral
•

Qualificação
de colaboradores

Trabalho remoto

Março 2020
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Cadeia de abastecimento e Operações
Minimizar a disrupção e potenciar a operação futura
Principais desafios
•

Como estamos a endereçá-los?

Volatilidade e ausência de previsibilidade na cadeia de abastecimento, com consequente dificuldade
na realização de um planeamento de produção

•

Definição de dashboards com modelos preditivos para monitorização e apoio à tomada de decisão

•

Definição de cenários para otimização da gestão de stocks - stocks excedentários e mão de obra
reduzida

•

Compreensão dos constrangimentos de curto e médio prazo dos fornecedores

•

Gestão eficiente de stocks

•

Sistematização de lead times por produtos críticos para maximizar os níveis de serviço aos Clientes

•

Identificação de critério para definição de prioridades de fornecimento a Clientes/parceiros

•

Implementação de um processo de sourcing com fornecedores alternativos e com menor risco

•

Manutenção e controlo de contratos de serviços a fornecedores e clientes

•

Cash finder através da análise e otimização de contratos em vigor

•

Estratégia para potenciar o posicionamento no mercado após a crise

•

Articulação com a CCR Legal para minimizar riscos / identificar soluções jurídicas nos contratos críticos

Tópicos abordados

Estratégia
pós-crise
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Modelo
de dados

Otimização
de stocks

Otimização
de stocks
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Informação de suporte à tomada de decisão
Monitorizar e acompanhar o negócio e as pessoas
Principais desafios

Como estamos a endereçá-los?

•

Monitorização dos recursos humanos da organização e dos custos laborais associados

•

Gestão diária de projetos, tarefas e pessoas

•

Monitorização do risco de entrega de cada projeto, externo ou interno

•

Capacidade de geração e controle de fluxos de caixa

•

Dificuldade de antevisão de atrasos em encomendas e compras e consequente incapacidade da gestão
de produção e vendas

•

Conhecimento do valor real, em termos de margem (Lifetime Value), por cada cliente

Contabilidade

Controlo de Gestão

Sistema
de Gestão
de Informação

Colaboradores
e organização

Encomendas
e Fornecedores

Projetos

Principais
funcionalidades

Gestão Diária
do Colaborador
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Gestão
de projetos

Gestão
de Fundo de Maneio

Análise de Risco
de Encomendas

Vendas e Clientes

Modelação
de cenários
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Informação de suporte à tomada de decisão
Software de gestão operacional
Homepage

Funcionalidades

People Management

Funcionalidades futuras
Gestão Diária
do Colaborador
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Gestão
de Fundo Maneio

Análise de Risco
de Vendas

Análise de Risco
de Encomendas

Modelação
de cenários
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Sistemas de Segurança
Gestão de colaboradores e práticas de trabalho
Principais desafios

Como estamos a endereçá-los?

•

Incapacidade de assegurar trabalho remoto a todos os colaboradores e incapacidade de garantir
a operacionalidade do parque aplicacional existente, bem como garantir a operacionalidade
da infra-estrutura

•

Definir um conjunto de sistemas chave e estabelecer prioridade de tráfego (QoS)
Desativar serviços não essenciais. Procurar reduzir largura de banda das aplicações, desabilitando
determinadas funcionalidades

•

Aumento do risco de execução de ataques de engenharia social, com recurso ao estado de alarmismo
social atual. Estes ataques irão potenciar a instalação de malware pelo próprio colaborador
(ex: COVID-19 Tracker)

•

Criar um programa de security awareness específico para esta temática, abordando quais são
as boas práticas, mesmo em cenário de crise.Reforçar controlos de monitorização das assinaturas
de vírus e bloqueio de websites

•

Colaboradores poderão efetuar ligações através de ambientes inseguros (hotspots 3G/4G sem firewall),
ou outras redes, que não dão qualquer garantia de confidencialidade na transmissão dos dados

•

•

Acesso indevido ao datacenter e restantes instalações críticas, dada a limitação em termos
de pessoal e o estado de alerta dos colaboradores (ex: uso de justificações relacionadas
com manutenção devido ao COVID-19, etc.)

Assegurar que a VPN é always-on para websites e serviços críticos, de forma a garantir a encriptação
ponto-a-ponto. Garantir existência de firewall ativa nos computadores dos colaboradores. Formação
de boas práticas na ligação à rede

•

Identificar colaboradores chave para manutenção da infraestrutura e para gestão de crise e garantir
que acesso é dado apenas a estes e que qualquer outro tipo de acesso deve ser previamente autorizado

Tópicos abordados
Serviços mínimos

COVID-19 - Resposta aos principais impactos nos negócios
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