
GERENCIAMENTO DE CRISES

TOZZINIFREIRE É RECONHECIDO PELOS MAIS RELEVANTES GUIAS JURÍDICOS

ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

PREVENÇÃO PROATIVO REATIVO RESPOSTACRISE

Criação de sistemas e controles | Criação de estratégias de monitoramento contínuo 

Avaliação dos aspectos criminais | Reestruturação financeira, trabalhista e de governança

Análise de riscos 
(identificação e 

monitoramento)

Estruturação de 
manuais e condução 

de treinamentos

Assessment de governança 
para a identificação de 
gaps e vulnerabilidades

Monitoramento de mídia 
e desenvolvimento de 
plano de comunicação

Investigação 
interna, defesa 

em litígios

Elaboração e contínua 
revisão do Informe 

de Governança

Desenvolvimento de estra-
tégia para gestão de crise e 
continuidade do negócio

Mudanças 
emergenciais 

de governança

Interação com autoridades (múltiplas 
jurisdições), imprensa, comunidade, 

mercado e demais stakeholders

Remediação - monitoramento



GERENCIAMENTO DE CRISES| EXPERIÊNCIAS

PRINCIPAIS CONTATOS

Saiba mais sobre nossa 
área de Compliance

 MULTINACIONAL DO SETOR AUTOMOTIVO
Gerenciamento de crise relativa a encerramento 
parcial de atividades. Atuação com stakeholders 

e autoridades (Executivo, MP e Judiciário), bem como 
gestão de litígios (cível e trabalhista).

EMPRESA MULTINACIONAL PETROLÍFERA
Participação no time de crise de empresa 
multinacional por conta de contaminações 

de solo e água subterrânea que causaram danos ao meio 
ambiente, a terceiros e a colaboradores. Desdobramentos 
cíveis, trabalhistas e reputacionais. Processos 
administrativos e judiciais. Interação com autoridades 
(Executivo, MP e Judiciário). Negociação de aquisição dos 
imóveis de terceiros.

EMPRESA MULTINACIONAL 
DE COMUNICAÇÃO
Gerenciamento da crise decorrente de operações 
iniciadas por autoridades e denúncias. Condução 

de investigações internas, interação com autoridades, 
substituição da administração local, reestruturação da 
governança corporativa e gestão dos litígios existentes.

GRUPO MULTINACIONAL DA ÁREA DA SAÚDE
Gerenciamento da crise decorrente de 
operações iniciadas por autoridades. Condução 

de investigações internas, interação com autoridades, 
substituição da administração local, reestruturação da 
governança corporativa e gestão dos litígios existentes.

EMPRESA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
Atuação em crise decorrente de abertura 
de diversas investigações simultâneas 

por diversos órgãos em caso envolvendo contratos 
públicos. Defesa estratégica em contencioso 
administrativo, mapeamento de riscos decorrentes 
de cada um dos órgãos, interações com autoridades, 
comunicação com stakeholders no Brasil e no exterior.

POLÍTICAS INTERNAS E PROCEDIMENTOS
Elaboração de manuais e políticas sobre 
gestão de crises.

GRANDE EMPRESA GLOBAL DE ALIMENTOS
Condução de investigações internas decorrentes 
de operações iniciadas por autoridades e 

interação com autoridades.  Gerenciamento da crise 
decorrente e de riscos que impactavam no negócio.

CONSELHOS E COMITÊS
Educação continuada e treinamentos 
para alta administração.
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Além dos sócios, nosso time de gerenciamento de crise também é composto por profissionais de outras práticas 
do escritório, assessorando o cliente de acordo com o setor de atuação, tipo de crise e suas necessidades
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