
Compromisso com as pessoas: 
as nossas e as de nossos clientes
Posicionamento, ações e orientações 
da Deloitte para lidar com o atual cenário



2 

• Modo de trabalho: adotamos o modelo Virtual Workplace para nossos profissionais, em suas residências, 
provendo as ferramentas tecnológicas e as orientações voltadas à confidencialidade das informações com as 
quais lidamos. 

• Monitoramento e assistência: estamos monitorando a situação permanentemente com nosso pessoal, 
orientando quem procura, assistindo a quem necessita, comunicando tempestivamente e equipando com 
tecnologias e informações necessárias para o exercício do Virtual Workplace;

• Viagens: restringimos as viagens internacionais e domésticas;

• Interações: realizamos e incentivamos reuniões virtuais, sejam internas ou com clientes. Todos os nossos 
profissionais podem ser contatados normalmente, por e-mail ou outros mecanismos virtuais de interação;

• Eventos: cancelamos os nossos e não participaremos de eventos de terceiros, por tempo indeterminado. Por 
outro lado, estamos convidando nossos clientes e empresas com as quais temos aliança de negócios a 
participar de nossos webinares (eventos em formato digital);

• Continuidade dos serviços: temos planos de sucessão para lideranças e equipes técnicas, bem como planos 
de continuidade para todas as nossas áreas;

• Procedimentos adotados por clientes: recomendamos que nossos profissionais conheçam e respeitem.

Apoio aos nossos clientes
Como a maior organização de serviços profissionais do mundo, temos uma responsabilidade neste momento 
diante dos clientes, das pessoas e da sociedade. Por isso, estamos prontos a ajudar nossos clientes a entender, 
refletir e se preparar nesse cenário desencadeado pelo novo coronavírus, em relação sobretudo a…

• Mitigar e gerenciar riscos;

• Garantir a continuidade dos negócios;

• Gerenciar a transformação nesse momento de transição;

• Tornar-se resiliente diante dos novos desafios.

COVID-19

A Deloitte está mobilizada de forma coordenada, no Brasil e em toda a nossa rede global de 312 mil profissionais, 
para monitorar e ajudar no endereçamento do cenário de surto do novo coronavírus (Covid-19) e dos seus efeitos. 

Por esta mensagem, compartilhamos com clientes, agentes de mercado e toda a sociedade o nosso 
posicionamento sobre o tema, os procedimentos que temos adotado para garantir a continuidade dos serviços e 
recomendações para apoiar os clientes neste momento crítico.

Procedimentos em nossas operações
A Deloitte tem um compromisso com a saúde e o bem-estar tanto de nossas pessoas, quanto das pessoas dos 
nossos clientes. A seguir, as principais ações que temos adotado nas operações que impactam nossos 5.500 
profissionais no Brasil:

Com esse objetivo, a Deloitte tem disponibilizado conteúdos que contribuem para a compreensão e preparação 
diante dos impactos da Covid-19 em relação a uma série de aspectos: da economia e negócios à gestão financeira, 
do cuidado com as pessoas aos riscos estratégicos. Acompanhe por meio dos canais oficiais da Deloitte que 
compartilham conteúdos com a sociedade a respeito desse tema: www.deloitte.com/respostascovid19 (Brasil), 
www.deloitte.com/brasilcovid19 (Brasil) e www.deloitte.com/covid-19 (Internacional).

Para esclarecer dúvidas, obter informações complementares ou em caso de dificuldade de contato com algum de 
nossos profissionais, estamos à disposição a partir do e-mail: respostasaocovid19@deloitte.com.



A Deloitte refere-se a uma firma-membro da Deloitte, uma de suas entidades 
relacionadas, ou à Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). Cada firma-membro da 
Deloitte é uma entidade legal separada e membro da DTTL. A DTTL não fornece 
serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais.

A Deloitte é líder global em auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, 
gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede de firmas-
membro, presente em mais de 150 países e territórios, atende a quatro de cada cinco 
organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os 312.000 profissionais 
da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.
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