
       

                   
                 
                                          
                                     

        

                                          
                                       



Agenda

• Avaliação de Risco de Crédito (BC) e seus aspectos jurídicos 

Thiago Brehmer e Ricardo Sayeg

• Responsabilidade Socioambiental e Gestão de Crise

Meire Ferreira e Ricardo Sayeg

• Mediação de Conflitos

Vitor Pedrozo e Ricardo Sayeg

• Cenário Macroeconômico

Prof. Manuel Enriquez Garcia

• Momento de interação | Perguntas e Respostas

• Encerramento

Daniel Maranhão



Avaliação de Risco 
de Crédito (BC) e seus 
aspectos jurídicos 

       

Ricardo Sayeg

ICapH da PUCSP 

Thiago Brehmer

Grant Thornton



• Efeito no comportamento de consumo  

• Movimento do spread bancário vis-à-vis risco 

na precificação do crédito

• Medidas de inserção e direcionamento de 

capital e liquidez no mercado

• Ampliação do escopo das Fintechs

• Importância das Instituições Financeiras nas 

ações governamentais ante à pandemia

Avaliação de Risco e Crédito (BC) 

e aspectos jurídicos 



Responsabilidade 

Socioambiental e 

Gestão de Crise 

       

Ricardo Sayeg

ICapH da PUCSP 

Meire Ferreira

Grant Thornton



Haverá um enrijecimento na aplicação da 

legislação socioambiental por parte dos 

países, inclusive no Brasil, o que impactará 

atividades operacionais e  relações 

comerciais entre países e empresas

Compliance

ESG

Gestão

Performance 

Econômica 

com ESG

• Regulamentação do 

país, especialmente Lei 

de Crimes Ambientais e 

de Responsabilidade 

Civil Compartilhada

• Regulação 

socioambiental da  CCE 

• Ações Civis Públicas 

promovidas pelo 

Ministério Público serão 

mais recorrentes

• Processos e ferramentas 

de gestão cada vez mais 

necessárias para garantir 

não somente o 

cumprimento às leis, mas 

para comprovar como é 

feita a gestão de impactos 

socioeconômicos e 

ambientais e de 

governança, 

especialmente clientes e 

investidores

• Visão de cadeia de valor 

(olhar sistêmico de 

operações)

• Integração de 

informações financeiras 

e ESG será cada vez 

mais demandada por 

agentes financeiros e 

investidores

• Aumento de 

acuracidade e 

accountability

• Metas da ONU serão 

cada vez mais 

relevantes e 

demandadas por 

clientes e investidores



Mediação 
de Conflitos

       

Ricardo Sayeg

ICapH da PUCSP 

Vitor Pedrozo 

Grant Thornton



• Preservação do Patrimônio 

Reputacional da Entidade;

• Gerenciamento de Passivos;

• Reestruturação de operações 

(equilíbrio, capacidade de pagamento 

e análise de perspectiva).

Mediação de Conflitos



Cenário 
Macroeconômico

       

Prof. Manuel 

Enriquez Garcia

Ordem dos Economistas do Brasil



Covid-19 provoca mudança no 

cenário macroeconômico para 2020

• Expectativas de crescimento da economia mundial e brasileira antes da Covid-19 

sair de Wuhan e se espalhar pelo mundo. Sinais positivos emitidos pelas Bolsas de 

Valores no mundo e no Brasil.

• Incertezas surgem na economia e na vida das pessoas geradas pela dispersão da 

Covid-19 em vários países, em particular a Itália. Incertezas essas agravadas pela 

guerra do petróleo travada entre a Rússia e Arábia Saudita, no início de março/20.

•             ç               ç       MS: “  q          ”                   v   

sobre as pessoas, preservando vidas, mas também reflete negativamente sobre o 

nível de atividade e emprego. Demissões de trabalhadores em massa e falência de 

milhares de empreendedores.



Covid-19 provoca mudança no 

cenário macroeconômico para 2020

• O Estado é chamado para o novo papel, que lhe é exigido pela sociedade, de um lado, 

salvar vidas e, de outro, transferir recursos para trabalhadores e pessoas mais 

necessitadas, além de criar programas de ajuda às micro e pequenas empresas e aos 

setores mais afetados pelo confinamento das pessoas.

• A eficácia do papel do Estado, tanto na área da saúde quanto na econômica 

determinará o quanto cairá o Produto Interno Bruto brasileiro em 2020.

• Haverá um aumento descomunal do déficit e da dívida pública sem dúvida, em 2020, 

mas, necessário, apenas no curto prazo, já que em primeiro lugar, temos que preservar 

vidas. Contudo,  vencida a guerra contra esse terrível inimigo, já em 2021, devido à 

pujança da economia brasileira retomaremos com forte crescimento do PIB brasileiro.



Perguntas 
e Respostas

       



Encerramento

       



Obrigado pela 
participação 
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