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Financeiro/Contábil – mensuração dos impactos financeiros 
do processo, análise dos demonstrativos contábeis, auxílio na 
elaboração do orçamento e acompanhamento dos gastos 
relacionados ao processo.

Estrutura Societária – atestar e coordenar as 
necessidades e interesses de membros do board.

Operações – auxílio na definição da melhor 
alternativa para o modelo de negócio

Stakeholders – proteger relações com todos os
agentes da cadeia produtiva e financeira

Ativos – definição da estratégia para destinação 
adequada e/ou otimização dos ativos (alienação, 
reutilização, descarte, etc.)

Passivos – levantamento de todo o passivo, obrigações 
financeiras contratuais e relacionadas a contingências, 
visando sua minimização

Recursos Humanos – auxílio na definição de estratégia para 
minimizar o impacto e desenhar compensações  para colaboradores 

e reter talentos, estimar custos demissionais baseados na 
legislação vigente e acordos sindicais. 

Fiscal/Tributário –

mapeamento de todos os aspectos fiscais a serem 
endereçados no âmbito do encerrramento

Legal/Contratos (*) – análise das 
contingências cíveis, trabalhistas, fiscais e 
ambientais e seus impactos no âmbito do 

encerramento

Questões Regulatórias – direcionamento das 
demandas regulatórias identificadas nos níveis

federal, estadual e municipal.

Comunicação/Reputação – auxílio na definição de 
estratégia de comunicação e de relacionamento bom 

stakeholders, incluindo Sindicatos, e 
gerenciamento de possíveis impactos na marca.

Risco Ambiental – avaliação dos riscos/ações que deverão 
ser endereçadas no âmbito do encerramento(licenças, 

processos judiciais e outros riscos ambientais).

Managed Exit
Integrated Market Offer - IMO

Quais as opções disponíveis para unidades de negócio de baixa performance ou non-core?                                                                   
Se o encerramento de todas as atividades é a melhor opção, como realizá-la?

Managed Exit - Fix, sell or close?

Da estratégia à execuçãoO encerramento é a 
melhor opção?

Gerencie benefícios e riscos 
para atingir seus objetivos

Fase 3:

Implementação

4. 
Monitoramento

5.Encerramento 
das atividades

3. Kick-off/ 
Implementação

Fase 1:

Análise

A. Quick 
Assessment

B. Opções
estratégicas

Fase 2:

Planejamento/ Orçamento

1. Planejamento / Orçamento
2. Cronograma de 
atividades

Se sua empresa tem operações de baixa performance ou non-core que: não estão cumprindo com seus objetivos estratégicos; ou 
que não tem sido lucrativas; a Deloitte fornece uma vasta gama de serviços para ajudá-lo a lidar com a situação da melhor forma;

A Deloitte auxilia na melhora da performance e viabilidade de todas as operações na sua empresa, grupo ou unidade de negócio em 
geral, diminuindo a exposição a negócios e mercados non-core;

A Deloitte fornece suporte durante o planejamento e implementação da estratégia de encerramento escolhida, focando esforços no 
que é mais importante para sua empresa; seja o tempo, custo, risco ou reputação, minimizando a repercussão dentre partes 
interessadas e a operação principal desde o primeiro dia.

A Deloitte possui equipe multidisciplinar e atuação flexível conforme a real 
necessidade e urgência da empresa em todas as linhas de serviços

Nossa abordagem

PMO - A importância de ter um ponto focal para COORDENAR e MONITORAR todas as atividades do processo

,

PMO

✓ Coordenação da distribuição das atividades e entregas envolvendo todas as áreas de trabalho
✓ Coordenação e acompanhamento dos cronogramas de trabalhos propostos
✓ Avaliação dos recursos adequados e apropriados (tanto internos quanto externos), de modo a garantir o adequado andamento 

do projeto em todas as frentes 

Nota (*): A Deloitte não fornecerá assistência jurídica e apenas analisará
as informações fornecidas pela assessorial legal da empresa
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Managed Exit
Integrated Market Offer - IMO

Nossa abordagem é feita através de ferramentas de análise de dados estruturados mais atuais do mercado, juntamente 
com a utilização de Business Intelligence para subsidiar a geração de insights e monitorar a performance operacional do 

negócio, os quais permitem identificar de forma rápida e eficiente todos os pontos críticos da operação, simular cenários, 
acompanhar os KPIs através das ações que serão implementadas, entre outros.
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Sua empresa atingirá a 
solução escolhida com os
impactos minimizados,  
desde o primeiro dia

Sua empresa recuperará
visibilidade

Sua empresa terá sua
exposição a mercados non-
core reduzida

Sua empresa terá a 
exposição a questões
regulatórias ou fiscais
reduzida

01.

02.

03.

04.

05.

Daniella Piha

Sócia

dpiha@deloitte.com

+55 11 5186 6009

Principais Contatos

Buscamos alavancas chaves de geração de valor a fim de identificar rapidamente os 

pontos críticos do negócio através de ferramentas de análise de dados estruturados e 

dashboards interativos, tendo como foco principal a implementação de ações para 

resultados rápidos.

Custos operacionais

Capital de giro

Ativo fixo, Dívida e

Capital próprio

Receitas e Margens

Tecnologia aplicada: Agilidade e inovação 
Como resultado do nosso trabalho...

Deliverables

1
2 3

Sua empresa terá análises 
de possíveis alternativas 
para tomar a decisão 
correta

1. Análise
Relatório contendo todas as análises conduzidas durante o 
diagnóstico para cada área foco

2. Planejamento
Relatório contendo todas as análises conduzidas durante a fase de 
construção do plano estratégico para cada área foco

3. Implementação
Implementação ou monitoramento da implementação de todas as 
frentes e ações da estratégia definida para cada área foco.

KNOW-HOW E SOLUÇÃO INTEGRADA EXPERIÊNCIA GLOBAL ABORDAGEM ÚNICA E COLABORATIVA REPUTAÇÃO E CREDIBILIDADE

Acreditamos que a Deloitte seja a melhor parceria para ajudar o seu negócio a alcançar seus 
objetivos, além disso, possuímos tecnologias voltadas para a identificação rápida de pontos críticos 


