 DOURADOS – MS
Rua Antonio de Carvalho, 1.373
Vila Tonani / CEP 79826-250
Tel/fax 67 3427-3286
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Nossa Empresa
A CORPORATE CONSULT, em seus 14 anos de atividade, tem se
distinguido por prestar um serviço diferenciado de consultoria
econômico-financeira e negocial aos mais diversificados segmentos
empresariais.
Independentemente do porte, e visando atender às reais
necessidades demandadas, a CORPORATE CONSULT coloca sua
“expertise” a serviço das empresas-clientes, desenvolvendo soluções
e executando seus serviços com ética e profissionalismo.
Estruturada com base no conhecimento técnico de seu corpo diretivo
e parceiros terceirizados, aliado ao estreito relacionamento com os
diversos contextos negociais, tem sido reconhecida, não somente
pelos resultados alcançados pelas empresas diretamente beneficiadas,
mas principalmente, pelo trabalho estratégico e responsável que
desenvolve, nas seguintes áreas:
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Valores que compartilhamos
Nossos valores são as convicções que unem nossos colaboradores e
criam culturas comuns à empresa, definindo tanto nossa interação
com os clientes como a interação entre nossos profissionais.
Compromisso mútuo:






Construir ambiente de respeito e confiança.
Comunicação transparente.
Reconhecer e recompensar a iniciativa e colaboração.
Adquirir e compartilhar conhecimentos.
Trabalhar com espírito de cooperação.

Integridade:




Aplicar os mais altos padrões de conduta profissional a todas as
nossas atividades, seja com clientes ou com a comunidade.
Comportar-se de uma maneira que reforce a conceituada
reputação de nossa empresa.

Força da Diversidade Cultural:






Estar aberto a novas idéias e perspectivas.
Capitalizar todos os aspectos da diversidade.
Entender as peculiaridades de cada cultura e, por meio de
esforço comum, encontrar a melhor solução.
Desenvolver um ambiente que nos permita alcançar unidade e
metas comuns.

Agregar Valor aos Nossos Clientes:






Unir nossa diversidade de talentos e conhecimentos.
Trabalhar de forma integrada com nossos clientes, com espírito
de equipe.
Oferecer soluções inovadoras.
Cultivar a excelência na prestação de serviços.
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Consultoria Empresarial
Soluções empresariais para o tamanho da sua empresa!
A CORPORATE CONSULT, através de sua área de Consultoria Empresarial,
está capacitada a auxiliar as empresas a se tornarem mais
competitivas.
Atuando com os profissionais de seus clientes, em um estilo
participativo, nossos consultores propõem soluções efetivas para que
as empresas:




Otimizem suas oportunidades de negócio.
Superem seus desafios.
Estabeleçam as condições adequadas ao seu crescimento com a
rentabilidade desejada.

Soluções inovadoras
Nossas soluções buscam promover resultados sustentáveis aos nossos
clientes através de um processo abrangente, que chamamos de
“Transformação Organizacional”.
Toda a iniciativa que busque melhoria organizacional deve estar
baseada em quatro aspectos: estratégia, processos, tecnologia e
pessoas. Qualquer que seja a solução desejada, nossas metodologias
consideram essas quatro dimensões em todas as etapas do projeto.
Mediante as perspectivas do mercado e as diversas soluções por este
oferecidas, as organizações enfrentam diariamente a dificuldade de
decidir que caminhos adotar para promover melhorias e
competitividade, sem perder o direcionamento das reais necessidades
e expectativas de seus clientes.
A CORPORATE CONSULT busca auxiliar seus clientes nesse cenário,
promovendo diagnósticos e estratégias e desenvolvendo soluções
tanto no âmbito tecnológico quanto no operacional e cultural, para
que as decisões mais adequadas sejam tomadas. A CORPORATE CONSULT
oferece soluções empresariais para o tamanho de sua empresa.
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Consultoria Empresarial
Conheça os serviços prestados pelo departamento de Consultoria
Empresarial:
Consultoria Estratégica
Nessa área, os profissionais auxiliam os clientes a atingir a excelência
através da definição de metas e da estruturação e implementação de
soluções capazes de tornar as empresas mais competitivas.
Entre os serviços prestados por esta área destacam-se as
Revitalizações de empresas que se encontram em dificuldades
financeiras; Renegociações de Dívidas (fornecedores, governo e
sistema financeiro); Avaliações de Empresas;
Consultoria em Gestão de Riscos Empresariais
Os profissionais que atuam nessa área orientam os clientes a
gerenciar riscos e incertezas. Nossa equipe presta uma ampla gama
de serviços que auxiliam os clientes no gerenciamento de riscos e
controles, bem como na otimização da confiabilidade de sistemas e
processos em cada empreendimento.
Nessa área, o profissional acumula conhecimentos em gestão de
riscos, Implementação de Processos de Trabalho com o objetivo de
aumentar os controles e diminuir custos operacionais, controles
empresariais, auditoria de sistemas, compliance, auditoria interna,
entre outros, atendendo empresas dos mais diversos segmentos.
Consultoria em Gestão do Capital Humano
O capital humano é um dos principais ativos geradores de riqueza nas
empresas. O valor de cada indivíduo contribui para o crescimento de
uma organização e pode ser aumentado ou depreciado de acordo com
as políticas e práticas de gestão.
Os profissionais que atuam nessa área auxiliam as empresas a
identificar, gerenciar e avaliar os seus recursos humanos,
maximizando seu desempenho organizacional.

-5-

Consultoria Empresarial
Corporate Finance
Os profissionais que atuam nessa área auxiliam os clientes em
questões estratégicas prestando uma gama de serviços de assessoria
financeira, que vão desde avaliações até a busca de potenciais
investidores envolvendo, em muitos casos, a rede internacional da
CORPORATE CONSULT.
Entre os serviços prestados pela área de Corporate Finance destacamse as fusões e aquisições; avaliação econômico-financeira; avaliação
de empresas/negócios; Avaliação de ativos intangíveis (FASB nº 141
e nº 142); consultoria patrimonial; reorganização e reestruturação de
empresas; assessoria para investimentos; aproveitamento de
incentivos fiscais; serviços de relacionados a transações corporativas.
As principais ferramentas aplicadas nesta área são:


Estudo de “viabilidade econômico-financeira” e elaboração de
“planos de negócio” visando à obtenção de recursos junto a
diversos agentes:
 BNDES FINEM (Operação Direta);
 BNDES Automático (Operação Indireta);
 Fundos Constitucionais: FCO / FNO / FNE;
 FINEP;
 Investidores Privados (Nacionais e Estrangeiros).



Acompanhamento de resultados e desempenho econômico.



Auditoria:





Revisão de procedimentos contábeis e fiscais com o intuito de
atestar a regularidade das escriturações contábeis e
procedimentos fiscais realizados, bem como identificas falhas de
controle ou fraudes.
Realização de Inventários Físicos para controle e ajuste dos
estoques.
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Consultoria Tributária
Planejamento tributário, economizando com inovação!
ÁREA TRIBUTÁRIA
O mundo dos negócios tem se apoiado em estruturas cada vez
maiores e mais complexas. As empresas tiveram que se adaptar a
essa rotina de alterações invariavelmente rápida.
Cada vez mais, o Fisco cruza as informações, busca outros métodos
de fiscalizar e de levantar dados dos contribuintes.
Com isso, administrar a carga tributária, em muitas situações, é uma
questão de sobrevivência no inexorável mundo dos negócios.
Reduzir a carga tributária demanda um acompanhamento para
analisar o impacto fiscal das suas decisões empresariais, buscando
inovar no quesito planejamento tributário.
Ao identificarmos as atividades e as necessidades dos clientes, a
CORPORATE CONSULT ajuda a reduzir o impacto fiscal.
A abordagem CORPORATE CONSULT envolve:







determinar a eficácia de sua estrutura corporativa;
planejar a forma para que as decisões e procedimentos tenham
o tratamento fiscal adequado;
identificar as melhores oportunidades fiscais e explorar as
alternativas;
planejamento estratégico e análise da estrutura organizacional.

A prática de Impostos da CORPORATE CONSULT busca proporcionar aos
clientes um gerenciamento da sua carga tributária global, propiciando
maior economia fiscal, observadas as restrições legais.
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Consultoria Tributária
”Excelência, em busca do gerenciamento da carga fiscal”
Assessoria Tributária
Os profissionais de impostos da CORPORATE CONSULT estão capacitados
a assessorar seus clientes na interpretação e aplicação das normas de
todos os tributos exigidos pela legislação brasileira, considerando as
regras fiscais e contábeis, analisando mercados e investimentos.
Assessoria Fiscal Permanente
Objetiva-se, com esse serviço, manter uma linha direta com o cliente
que deseja terceirizar seu Departamento Fiscal ou ter um forte apoio
em nossa experiência.
 Atuamos nos aspectos que abrangem a assessoria jurídica
preventiva e contenciosa, no âmbito federal, estadual e
municipal.
 Desenvolvemos planejamento fiscal para a administração de
passivo tributário, recuperação de tributos já recolhidos e
declarados inconstitucionais.
 Assessoramos sobre as questões fiscais e tributárias, bem como
elaboramos legal opinions e pareceres.
 Analisamos as legislações federal, estadual e municipal quanto à
sua legalidade e constitucionalidade, para a interposição de
medidas judiciais que objetivem declarações de direitos,
anulações de decisões, restituições de taxas, impostos e
contribuições recolhidos indevidamente, repetições dos indébitos
tributários e atos correlatos.
 Atuamos com ênfase, na elaboração e acompanhamento de
defesas e recursos contra autuações fiscais federal, estadual e
municipal.
 Formulamos, apresentamos e acompanhamos consultas fiscais e
pedidos de regimes especiais em todos os âmbitos da
administração público-tributária.
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Consultoria Tributária
Auditoria/Revisão de Procedimentos Fiscais
Este serviço visa constatar se os procedimentos que estão sendo
adotados pelas empresas estão em consonância com a legislação
aplicável, consistindo numa revisão das bases de cálculo mensais do
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, etc., em um
determinado período.
Revisão da DIPJ - Declaração Integrada de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
Este trabalho consiste em verificar se os procedimentos adotados no
preenchimento da Declaração Integrada de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), atendem às disposições legais.
Assessoria em Fusões & Aquisições
Aspectos fiscais, trabalhistas e previdenciários da legislação brasileira
contém dispositivos que afetam significativamente as operações de
fusões e aquisições de empresas, aquisições de participações
societárias, linhas de negócios, marcas, ativos, etc.
A carga tributária pode definir um bom ou mau negócio, nesse
sentido, a CORPORATE CONSULT assessora tanto vendedores quanto
compradores, na identificação de alternativas legais, que resultem
numa menor carga tributária sobre a operação.
Se a sua empresa está planejando a compra ou venda de uma
empresa ou de uma linha de negócio ou ainda a formação de uma
joint venture, entre em contato conosco.
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Assessoria Jurídica Empresarial
ÁREA CIVIL E COMERCIAL
Oferecemos a assessoria necessária para atividades negociais,
direcionando e acompanhando as questões que envolvam relações
contratuais, responsabilidade civil, locação, habilitação de créditos em
falências e concordatas, cobrança e recuperação de créditos e bens,
indenização por perdas e danos e outros.
CONTRATOS
Elaboramos, analisamos e revisamos contratos de naturezas diversas,
visando à prevenção de eventuais conflitos, inclusive observando os
impactos tributários vinculados aos mesmos.
RELAÇÃO DE CONSUMO
Atuamos de maneira preventiva e contenciosa nas relações entre
fornecedores e consumidores de produtos e serviços, vinculado ao
Código de Defesa do Consumidor.
ÁREA DE LICITAÇÕES E CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS
Apresentamos e acompanhamos impugnações a editais, recursos
administrativos e propomos medidas judiciais relevantes e
convenientes a cada caso.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Atuamos e acompanhamos ações judiciais relativas a contratos
celebrados com bancos e demais instituições financeiras, bem como,
assessoramos as negociações e gestão de passivos com as mesmas.
PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO
Elaboramos um planejamento capaz de oferecer:
 Proteção do patrimônio da pessoa física;
 Economia dos impostos de transferência de propriedade, tanto
inter vivos como causa mortis;
 Garantir a partilha dos bens, na forma desejada pelo cedente em
vida, sem a necessidade de inventariá-los.
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Qualificações do Staff Técnico
CONSULTORIA EMPRESARIAL










ROMUALDO DINIZ: Formado em Administração de Empresas,
possui especializações em Recursos Humanos, Finanças,
Controladoria e Auditoria, atualmente cursando o 4º ano de
Direito. Possui experiência de trabalhos e cursos no exterior,
foi auditor e consultor nas maiores firmas de auditoria e
consultoria do mundo, também atuou como executivo de
grandes empresas multinacionais.
JANAINA OLIVEIRA: Graduada em Ciências CONTÁBEIS,
possui Poos Graduação em Contabilidade e Auditoria Pela UFF
(Universidade Federal Fluminense - RJ). Além de possuir
experiência de trabalho como auditora, de uma das maiores
firmas de auditoria do mundo, também atua como professora
universitária na UFGD e UNIDERP, em Dourados – MS.
FÁBIO PIMENTA: Bacharel em Administração de Empresas,
com especialização em Administração Financeira, possui MBA
pelo IBMEC São Paulo. Possui experiência de trabalhos e
cursos de especialização no exterior (Tel-Aviv University),
atuou mais de 07 anos como auditor e consultor de uma das
maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, tendo
inclusive trabalhado no escritório de Londres.
ALISSON BELARDINO: Bacharel em Ciências Contábeis, possui
MBA em Finanças Corporativas, pela GV São Paulo e esta
cursando o MBA da FEA-USP. Foi gerente de Auditoria de uma
das maiores empresas do mundo, onde atuou por mais de 12
anos assessorando empresas de diversos portes e segmentos.
DEJAIR CHAGAS: Bacharel em Economia, especializou-se nas
áreas de Finanças, Auditoria, Controladoria e Contabilidade,
foi executivo de grandes empresas e gerente de consultoria da
maior empresa do mundo no setor, onde trabalhou por mais
de 12 anos em empresas de diversos segmentos.
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Qualificações do Staff Técnico
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E JURÍDICA







MÁRCIO VALÊNCIO: Bacharel em Direito, com especialização
em contratos, direito tributário e direito comercial. É advogado
de grandes grupos nacionais e estrangeiros e possui vários
cursos e experiência em Assessoria Jurídica Empresarial.
WALCRIS ROSITO: Bacharel em Direito, com MBA pela Boston
School, Especialista em Direito Tributário pelo IBET/USP –
Largo São Francisco, professor universitário e de cursos de
MBA (IBMEC-SP). Possui experiência de trabalhos e cursos no
exterior, foi consultor da maior empresa brasileira de
consultoria e diretor de um banco estrangeiro.
JOÃO RIBEIRO: Bacharel em Direito, especialista em Ciências
Contábeis e Tecnólogo em Contabilidade, possui experiência
de trabalho e diversos cursos em Direito do Tributário,
Contabilidade Tributária, Operações Fiscais e auditoria
Tributária, além de ter atuado em diversas empresas
multinacionais.
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Referências Comerciais
 ESCRITÓRIO DE DOURADOS – MS
Sr. Romualdo Diniz
COPACENTRO - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CENTRO OESTE
 Sr. Antônio Nishimura #(67) 3424-3900 / 2081
HOTEL BAHAMAS
 Sr. Paulo Telo #(67) 3424-1282
DIPAULA CORRETORA DE CEREAIS
 Sr. Abdias A. de Paula # (67) 3421-7730
FAZENDA NOVO RUMO / ARMAZÉNS GERAIS ZL
 Sr. Jose Luiz Ferraz do Amaral # (67) 3461-1134
PERKAL AUTOMÓVEIS LTDA.
 Sr. Mauricio Dias Campos # (67) 3411-7000
CEREALISTA SÃO JOÃO LTDA.
 Sr. Geraldo Paliari # (67) 3452-7247
MATPAR PRÉ MOLDADOS.
 Sr. Rinaldo Soares # (67) 3424-4555
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