
 

REBUILD
A RESPOSTA AO VÍRUS

#REUNITEDWESTAND



A  S I T U A Ç Ã O

0 2

0 3

0 4

0 5

C O M O  P O D E M O S  A J U D Á - L O ?

Á R E A S  D E  I N T E R V E N Ç Ã O

M E T O D O L O G I A

Í N D I C E

ALMEIDA SOLUÇÕES LTDA. 01

PÁGINA |  01

E Q U I P A  R E B U I L D

0 8



A Carmo&Cerqueira (C&C) entende que este é um
momento de grande angústia no que diz respeito
aos valores da vida, mas também é um momento
de inquietação, incerteza e muitas questões
cruciais do ponto vista económico e financeiro
para as empresas. 
 
É fundamental que cada empresa possa, de forma
informada, racional e eficiente, gerir
adequadamente os riscos inerentes a esta
pandemia, repensar a sua estratégia empresarial e
até, em alguns casos, reposicionar o seu  "back to
basics".
 
Assim sendo, a C&C coloca à vossa disposição a
sua equipa de "ReBuild", uma área pensada e
estruturada para estar ao lado das empresas e
fornecer-lhes o suporte necessário para darem
resposta a períodos de dificuldade, assim como
ajudá-las a reerguerem-se nos mercados onde
atuam.
 
A equipa "ReBuild", preparada para uma gestão de
projeto focada em resultados, conta com
profissionais com uma vasta experiência em vários
ramos de negócios e em várias geografias.
 
Este é um grande desafio a nível global, mas a
C&C recusa-se a baixar os braços, e com toda a
sua resiliência mantém o seu ADN : Impossíveis
só o são até acontecerem.
 
#REUNITEDWESTAND
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A S ITUAÇÃO



Gestão de crise e reestruturação

Renegociação com a banca e outros

Criação de mapa de tesouraria e

Replaneamento de vendas, redefinição
de objetivos e plano de incentivos
variáveis;
Reorientação e refocagem do
marketing;
Reestruturação dos recursos humanos,

Redefinição da cadeia de
abastecimento e procedimentos
internos;
Fornecimento de informação fidedigna
de suporte à tomada de decisão:
tableaux de board comercial,
financeiro, operacional, RH, entre
outros.

Não se trata de ver o copo meio cheio
ou meio vazio, o copo está partido ...
trata-se de criar um novo copo com as
peças partidas.
 
Esta é a batalha conjunta com os nossos clientes.
 
A equipa "ReBuild" apresenta um vasto currículo
no apoio e na reestruturação de empresas. Nesse
sentido, a nossa equipa dará resposta a uma série
de desafios:
 

estratégica;

fornecedores/parceiros;

redesenho do fundo de maneio;

bolsas de horas, coaching estratégico;
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COMO PODEMOS
AJUDÁ-LO?



Elaboração de um plano  de crise detalhado e criação de uma equipa de
resposta à crise;
Redefinição da estratégia de crescimento (por ex. por gama de produto, área de
produto ou clientes específicos);
Elaboração de reportings financeiros, tesouraria, operacionais, etc.;
Redefinição dos targets e do Budget anual;

Comunicação interna, focada na passagem de confiança e na estimulação dos
colaboradores - fundamental à resiliência de todos;
Comunicação clara, direta e apoiada em informações fidedignas;
Comunicação externa, centralizada na passagem de tranquilidade para com
todos os stakeholders;
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Repensar da estratégia de vendas, tendo em conta vários cenários,
Definição dos clientes alvo e manutenção dos acordos já existentes;
Definição dos principais canais de venda e principais produtos a promover;

Reestrutação da equipa;
Criação de organograma hierarquizado;
Criação de Departamentos e definição de Responsáveis de Departamentos;
Definição de funções específicas para cada colaborador;

Definição dos riscos que poderá ter na cadeia de abastecimento;
Análise de contratos mais críticos e que podem pôr em causa o funcionamento
das operações;
Repensar das operações, tendo em conta a volatilidade da procura;

Obtenção de apoios do Estado;
Otimização fiscal para a empresa e para os seus colaboradores;
Gestão de tesouraria e otimização do fundo de maneio para garantir a
continuidade das operações; 

Disponibilização de informação necessária à gestão do contexto atual;
Previsão de vários cenários, através da avaliação de vários pressupostos;
Recurso a suporte informático que possuímos para ter informação financeira à
data e prospetiva;



 
O primeiro passo é a rápida elaboração de um relatório de Due Dilligence financeira, comercial e quadros de
pessoal que permita o claro diagnóstico da organização como um todo no momento atual.
 
Com estes indicadores e resultados em mãos, partimos para uma Reflexão Estratégica com os principais
players de cada departamento. Este processo pretende a sinergia de um conjunto de pessoas responsáveis dos
departamentos da empresa, com o objetivo de as orientar para as questões emergentes da mesma. Desta forma
será possível alinhar expectativas e assumir compromissos para a definição de um plano onde haja
comprometimento de todas as equipas, para que seja um futuro coeso e realista.

 
Diagnóstico atual e
Reflexão Estratégica
 
 

 
Modelo Organizacional
e de Governance
 
 

 
Implementação
 
 

Due Dilligence 
 
 

Análise 
Interna
 
 

Análise
externa
 
 

Alinhamento
de Estratégia
 
 

Proposta de
Valor
 
 

Modelo de
Governance
 
 

Planificação
das ações
 
 

Definição das
Iniciativas
 
 

Alinhamento
dos KPI's
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METODOLOGIA

Na abordagem desta equipa definimos 3 fases essenciais de atuação:
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Análise de Mercado hoje
Apresentação de uma análise de
benchmark e de práticas
recorrentes no mercado por
outros players. 

Ultimar e Validar o Modelo
Definição e priorização das
principais orientações
estratégicas.

Definição de Objetivos e
Metas
Partilha de expectativas e
sugestões por parte dos
principais players dos vários
departamentos participantes.

Definição da Estrutura
Levantamento e redefinição da
estrutura atual e futura: pontos
fortes e fracos, quem fica e quem
sai, redistribuição de funções e
tarefas.

Definição do Plano de Ação
Definição das ações e
iniciativas mais eficientes e
eficazes.
 

1 2 3 4 5

FERRAMENTAS 

My Report
Informação de gestão
organizada e atual

Matriz X
Comprometimento e
interligação de ações e
pessoas. Esquematização
de ações

METODOLOGIA
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ALGUNS DOS NOSSOS CL IENTES



Davide Cerqueira
Partner
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A EQUIPA REBUILD

Licenciado em Economia;
Revisor Oficial de Contas;
8 anos como Manager na PWC;
7 anos como Partner na C&C;
Vasta experiência em mercados Africanos e Sul
Americanos.

 

Bruno Neves
Partner

Raquel Fernandes
Consultant

José Carmo
Partner

Mariana Meira
Consultant

Filipe Pinto
Consultant

Pós-graduado e licenciado em Economia;
Revisor Oficial de Contas;
12 anos como fiscalista na KPMG;
Responsável pelo Dept. de Impostos
Indiretos na KPMG Porto;
3 anos como Partner na C&C.

 

Licenciada em Economia;
Mestre em Contabilidade e Controlo de
Gestão;
3 anos de experiência em auditoria e
consultoria.

Mestre e licenciado em Economia;
Revisor Oficial de Contas;
4 anos como auditor na PWC; 2 anos como
controller no Dept. de controlo e consolidação da
Sonaecom;
Assessor do Ministério da Economia, no XIX
Governo Constitucional;
7 anos como Partner na C&C.

 

Mestre e licenciada em Economia.

 
Licenciado em Economia.

 
 



"When it can't be done...

DO IT ! "

RUA 28 DE JANEIRO, Nº350
CANDAL PARK,  FRAÇÃO C-01,
4400-335 V.N.  GAIA

HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/
COMPANY/CARMO-CERQUEIRA-
SROC-LDA/

GERAL@CARMOECERQUEIRA.PT

TEL:  226 062 379

RUA LATINO COELHO, Nº 87,
ESCRITÓRIO 56,  5º  PISO, 
1050-134 LISBOA

PARTNER RESPONSÁVEL:

Davide Cerqueira:
Telemóvel: +351 926 194 672
Email:dcerqueira@carmoecerqueira.pt


