
 

 

 
 

Impacto da Covid-19 nas obrigações contratuais 

Resolução de litígios e disputas 

Em meio ao contexto volátil e de incertezas causado pela Covid-19, é importante que as 

organizações sejam proativas ao avaliar suas capacidades de suportar disrupturas tanto 

operacionais quanto financeiras – e que tomem decisões rápidas e assertivas para mitigar 

problemas reais ou potenciais. 

 

O que observamos... 

As organizações passaram a enfrentar um período de condições comerciais incertas, que tende a 
se prolongar. Todas as empresas –  sejam fornecedores ou clientes –  correm o risco de sofrer 
interrupções ao longo da cadeia de suprimentos, o que aumenta a pressão sobre as relações 
comerciais e eleva o risco de não cumprimento de obrigações contratuais. Independentemente de 
sua situação atual, as empresas precisam pensar em um horizonte futuro, preparando a melhor 
abordagem para esses desafios contratuais ou cenários contenciosos, a fim de proteger seus 
negócios e preservar o ecossistema como um todo. 

Identifique, avalie e antecipe os riscos de ruptura ... 

Seja a sua prioridade preservar uma relação comercial, alcançar um resultado comercial favorável 

ou apenas limitar o prejuízo financeiro ao seu negócio, a nossa experiência mostra que as 

empresas têm mais êxito quando colocam em prática uma abordagem estruturada: 

• Estabeleça uma equipe para identificar os pontos críticos, planejar e avaliar possíveis resultados 

e alocar recursos apropriados;   

• Decida como preservar e armazenar informações e comunicações contratuais vigentes e aquelas 

que serão geradas posteriormente;   

• Estabeleça um protocolo de comunicação clara e consistente para toda a empresa. 

Uma abordagem cuidadosamente planejada permite que a organização aborde seus desafios 

específicos de forma proativa, mantendo um bom relacionamento com seus públicos de interesse. 

 



Algumas questões que as empresas devem considerar... 

Contratos de baixo desempenho 

• O impacto da Covid-19 criou ou exacerbou uma situação de subdesempenho contratual (ou 

poderia causar isto no futuro)? 

• Alguma das partes está violando, ou corre risco de violar, as métricas de desempenhos 

estabelecidas no contrato? 

• Quais as chances de pedidos de alterações, renegociações e rescisões contratuais? 

• A pandemia está sendo utilizada como justificativa por uma parte que deseja sair de um contrato 

por outras razões comerciais? 

• É possível avaliar preventivamente as implicações financeiras diretas e indiretas de eventuais 

rescisões? 

• Sua empresa é capaz de tomar ações para identificar, capturar e mitigar com precisão os custos 

internos e externos associados? 

• O baixo desempenho contratual é uma questão passageira, que pode ser resolvida a curto prazo 

ou é um problema generalizado, que exigirá uma investigação cuidadosa e negociação posterior? 

• Quais planos e procedimentos existem para identificar, preservar, reunir e analisar as evidências 

e os dados (incluindo, por exemplo, e-mails) relevantes para avaliar o desempenho real e factual 

do contrato? 

Não cumprimento das obrigações contratuais de suprimentos 

• Qual é o impacto financeiro para seu negócio, bem como para o resto da cadeia de suprimentos, 

caso as obrigações de fornecer determinadas quantidades de bens ou níveis de serviço não 

sejam cumpridas dentro dos prazos definidos? 

• A falha pode ser resolvida − ou atenuada, incorrendo em custos adicionais ou troca de 

fornecedor – ou há um impacto mais duradouro e complexo na operação e no desempenho do 

negócio ou em seu ambiente de atuação? 

• Pode haver danos à reputação do negócio ou a uma marca em particular? Se sim, como a 

organização responderá a isso e como quantificará quaisquer perdas? 

• Sua empresa tem cobertura de seguro que leve em conta a interrupção de negócios em 

decorrência da perda de um fornecedor-chave?  É possível isolar o impacto operacional e 

financeiro de perda desse fornecedor e formular uma declaração persuasiva? 

Contexto alterado para um contrato de M&A 

• O impacto financeiro da interrupção causada pela Covid-19 tem o potencial de interromper uma 

fusão, aquisição ou venda? 

• É possível isolar o impacto financeiro e avaliar se há consequências a curto ou longo prazo?   

• O acordo da transação permite considerar o impacto da Covid-19? Essa análise seria benéfica ou 

prejudicial ao seu negócio? 

• O impacto da pandemia altera o desempenho financeiro do negócio durante um período de 

ganhos? Se esse período de ganhos ainda não tiver transcorrido, é possível tomar ações 

favoráveis ao negócio? 

• Há quaisquer garantias na transação que possam ser reivindicadas como consequência das 

circunstâncias alteradas ou do desempenho financeiro? 
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