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Somos especializados em Gestão de Crise

Importante: 

● A TCP Partners entende que o mundo está enfrentando crise global devido aos impactos do COVID-19.

● Temos acompanhado e visto que alguns setores e regiões têm sofrido impactos diferentes e em momentos 
diferentes e acreditamos que  medidas de prevenção devem ser tomadas para mitigar esses impactos. 
Setores:
○ Turismo e Aviação teve 85% de cancelamentos em março (link)
○ Setor de Plástico pede ajuda (link)
○ Montadoras param e colocam mais de 100 mil em férias coletivas (link)

● Reunimos aqui uma série de atividades através de formação de comitês para ajudar as companhias 
enfrentar esse momento de crise.

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/16/cancelamento-de-viagens-vai-a-85-e-setor-pede-socorro.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/20/setor-de-plasticos-teme-abril-e-pede-ajuda-ao-governo.ghtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,montadoras-param-e-poem-mais-de-100-mil-em-ferias-coletivas-ou-banco-de-horas,70003242282
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Formação de Comitês de Crise

• Objetivo Geral: Planejar e executar atividades para mitigar os impactos de uma crise.

• Participantes: Acionistas, CEO, Gestor Financeiro, Compras, RH, Comercial, Operacional, outros;

• Recorrência de Encontros: Inicialmente diárias, após  semanal.

• Principais Atividades: Coordenar atividades específicas de cada área: 

○ Comitê de Caixa e Finanças;

○ Comitê de Pessoal;

○ Comitê Operacional;

○ Outros;
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Comitê de Caixa e Finanças

• Objetivo Geral: Preservar caixa e liquidez; 

• Participantes: Gestor Financeiro, Controller, Tesoureiro e Contador.

• Recorrência de Encontros: Inicialmente diárias, após  semanal.

• Principais objetivos: 
○ Preservar o máximo de caixa possível dentro de casa;
○ Desenvolver projeto de redução de custos baseado em OBZ;
○ Implantar processo de Gestão de Caixa: Passado, presente e futuro;
○ Negociar pagamentos de endividamentos, fornecedores e despesas;
○ Entender e aplicar ações sobre impostos que estão sendo disponibilizados pelas 

esferas federal, estadual e municipal nestes últimos dias de acordo com seu regime 
tributário;

○ Direcionar outros setores para qual é a necessidade de redução de custos.
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Comitê de Pessoal

• Objetivo: Garantir a segurança e saúde dos colaboradores e utilizar ferramentas para redução de 
custos de pessoal.

• Participantes: Gestor de RH, CIPA, Controller, Outros.

• Recorrência de Encontros: Inicialmente diárias, após  semanal.

• Principais objetivos: 
○ Divulgar boas práticas de redução da transmissibilidade;
○ Adequar distribuição de EPIs e Álcool em Gel e outros;
○ Criar roteiro e passo-a-passo para os colaboradores sobre o que fazer se caso se sentirem mal ou suspeitar 

de COVID-19;
■ ligar para algum telefone de apoio; Ir para o hospital [x, y]; Se isolar; etc.

○ Planejar atividades de redução e adequação de custos:
■ Férias; Teletrabalho ou home office; Banco de Horas; Redução da jornada e salários; PDV; Licença 

remunerada  e outros.
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Comitê Operacional

• Objetivo Geral: Adequar operação a novos níveis de atividade para garantir entrega e 
qualidade;

• Participantes: Gestor Operacional, Gestor de Logística e Abastecimento, Controller, Gestor de 
RH, PCP e outros;

• Recorrência de Encontros: Inicialmente diárias, após  semanal.

• Principais objetivos: 
○ Projetar níveis de vendas e produção;
○ Adequar recursos ao novo nível de operação: Compras de MP e outros, Estoques, 

Pessoal, Frota e Máquinas e equipamentos;
○ Verificar turnos de trabalho e potencial revezamento de pessoas;
○ Outros adequados a atividade específica;
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Funcionamento dos Comitês

1 2 43

Formação dos Comitês 
e Primeiras Reuniões

Planejamento Execução PDCA

Dia 1 Dia 2 e 3 A partir do dia 4 A partir do dia 10

● Reuniões internas. ● Cada comitê planeja as 
ações individualmente;

● Aprovação das ações 
pelo Comitê Gestor de 
Crise.

● Matriz GUT;

● Execução das 
Atividades;

● Ciclo de reavaliações e 
execução contínua;

● Reuniões recorrentes 
individuais e do comitê 
gestor;
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Nossa equipe de especialistas



9tcp-partners.com

Reestruturação operacional

Nossa equipe de especialistas - Time do Projeto

Sócio da TCP - Responsável pela Reestruturação Operacional

Diretor e Controladoria das reestruturações de Electro Plastic, Grupo 
Leolar, Daslu e Grupo Porcão. Sócio responsável nas reestruturações do 

Grupo Mercúrio e Transmodal.

Forte experiência em varejo, transporte, agro alimentos e agroindústria 
em geral

Especialista nas áreas administrativa  / financeira / controladoria

Orçamento e custos, análise e previsão de resultados, fluxo de caixa, 
auditoria interna. Já gerenciou áreas de até 50 pessoas incluindo 

contabilidade, fiscal, RH, DP, TI e PCP.

Graduado em Administração pela Universidade Estácio de Sá - RJ e 
MBA em gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV - SP

Leonardo Ferronato
Sócio da TCP - Economista-Chefe e Responsável por Estratégia de 

Mercado e Fusões & Aquisições

Especialista dos 13 setores mais importantes da economia brasileira, 
Atuou como Economista-Chefe reportando ao Conselho de 

Administração do Sindipeças constituído por 500 empresas nacionais e 
internacionais

Trabalhou na Moody's Agência de Risco e Link Corretora

Experiência no desenvolvimento de análises econômicas, operações de 
M&A, turnaround,  governança corporativa, empresas familiares e 

assessoramento de conselho de administração

Graduado em Economia pela PUC/SP e Engenharia de Produção pela 
Univest (em curso). Especialização em Econometria/FIPE, 

Macroeconomia/Cepal/ONU, Valuation/Saint Paul, Turnaround/FGV e 
Liderança para Jovens Talentos/FGV

Ricardo Jacomassi
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Rua Casa do Ator, 1117 – Cj. 133

São Paulo, SP, 04546-004, Brasil

+55 11 3062-8634 / +55 11 3045-1359

lf@tcp-partners.com

raj@tcp-partners.com

Obrigado
Reestruturação operacional

mailto:lf@tcp-partners.com
mailto:raj@tcp-partners.com

