


Considerações Importantes

Período da pesquisa: 
31/03/2020 a 06/04/2020

Respostas: 551 empresas







Considerações Importantes

Peso de formar times
Foco de proteger o caixa





Considerações Importantes

Adotamos uma postura emergencial:
Ajustar a régua de cobrança

Alongar o prazo para bloqueio
Negociar rapidamente (tornar prioridade)





Considerações Importantes

Análise caso a caso
Considere o trabalho complementar

Como foi o antes da crise?





Considerações Importantes

Você precisa ter caixa para retomar o ritmo 
do seu negócio contábil





Considerações Importantes

Nem todo negócio foi afetado
Mesmo afetado as realidades são diferentes

Concentração é grande risco



Análise de Cenários de Recuperação





Considerações Importantes

4 a 5 meses de crise severa
Preparação para a 2a onda da crise
Entender para onde vai o mercado



Simulação de Cenário Contábil



Considerações Importantes

Cenário 1: Fechamento até 07.05.2020

Cenário 2: Fechamento até Junho



ÁREA BAIXO IMPACTO
(fechamento até 07/05)

FINANÇAS

Aumento do atraso de honorários
Concessão de descontos por segmentos
Corte de custos e alongamento do caixa

OPERAÇÃO

Contabilidades digitais com operação em 
home office, ferramentas, sistemas e 
comunicação adaptada
Contabilidades tradicionais com problemas 
na adaptação de ferramentas, atendimento 
e gestão operacional
Cresce a demanda do DP
Redução de demanda fiscal
Redução acentuada da demanda 
societária



ÁREA BAIXO IMPACTO
(fechamento até 07/05)

MÉDIO IMPACTO
(fechamento até junho)

FINANÇAS

Aumento do atraso de honorários
Concessão de descontos por segmentos
Corte de custos e alongamento do caixa

Aumento significativo do atraso de honorários 
e queda significativa de faturamento.
Retenção de custos insuficiente para parte das 
empresas contábeis

OPERAÇÃO

Contabilidades digitais com operação em 
home office, ferramentas, sistemas e 
comunicação adaptada
Contabilidades tradicionais com problemas 
na adaptação de ferramentas, atendimento 
e gestão operacional
Cresce a demanda do DP
Redução de demanda fiscal
Redução acentuada da demanda 
societária

Funções não operacionais deixam de fazer 
sentido nas empresas tradicionais
Redução da demanda do DP 
Redução acentuada da demanda Fiscal cai 
Demanda societária estagnada
Aumento significativo de demissões na área 
operacional



A demanda por informação...













E o que vem depois da crise?



Tendências

Aumento nos serviços societários
Demanda por gestão de negócios

Aceleração da transformação digital
Fortalecimento dos serviços contábeis digitais



Perguntas Importantes

Como sair melhor e mais forte depois da crise?
Como entender para onde vai o mercado?

Como desenvolver pensamento estratégico?



A crise vai separar

Empresas Contábeis vs Escritórios Contábeis
Empresas Ágeis vs Empresas Lentas

Empresas Digitais vs Empresas Tradicionais



Qual é o meu objetivo aqui?



Dúvidas!!!


