


VACC | NO BRASIL

Em torno de 100

profissionais, distribuídos em

7 escritórios em SP e RJ

DFK | NO MUNDO

Presente em 92 países, 

através de 220 firmas
membro, com um faturamento

anual em torno de US$1,2 Bi

QUEM SOMOS



A VACC conta com uma equipe de profissionais de alta qualificação no mercado, provenientes de empresas
de porte e com experiência comprovada em nossas áreas de atuação em diferentes indústrias, podendo
garantir um trabalho de qualidade com diferenciação.

Planejamento e 
discussão com a 
alta administração

Elaboração 
do plano de 

trabalho

Execução

Processo de comunicação e geração de relatórios

Discussão dos 
resultados com os 
gerentes e a alta 
administração

Emissão de 
relatório e 
feedback

METODOLOGIA E QUALIDADE



BPO – Business Process 
Outsourcing

Consultoria Empresarial Consultoria TributáriaAuditoria

NOSSOS SERVIÇOS



▪ Avaliação econômico-financeira (Valuation);
▪ Purchase Price Allocation - PPA
▪ Teste de recuperabilidade dos ativos (Impairment test);
▪ Teste de reconhecimento de ativo fiscal diferido (CPC 32)

▪ Recuperação de empresas (Turnaround management);
▪ Consultoria Empresarial (diagnóstico e execução)
▪ Implantação de controladoria estratégica;
▪ Revisão e implementação de processos e controles;
▪ Planejamento estratégico; e
▪ Elaboração de plano de negócio (business plan).

CONSULTORIA 
EMPRESARIAL



1º FASE
RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 

Planejamento dos 
trabalhos e 

conhecimento dos 
negócios;

Análise de 
casos 

correlatos;

Laudo de avaliação 
econômico-

financeira, com 
desenho de diversos 

cenários;

Elaboração de 
cenários para 
proposição de 

pagamento aos 
Credores Sujeitos e 
não Sujeitos à RJ;

Reuniões com os 
assessores jurídicos 
e Administradores 

da potencial 
Recuperanda para 

análise do 
andamento do PRJ

Apresentação 
completa dos 

cenários possíveis 
para o PRJ e laudo, 
para aprovação e 

comentários.

Fase I – Elaboração do Plano de 
Recuperação Judicial (PRJ)

Assessoria na elaboração do Plano de 
Recuperação Judicial, que passe pelas 
seguintes principais fases:



RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL 

Elaboração, ou 
aprimoramento do 
resultado gerencial;

Elaboração do 
resultado 

gerencial por 
unidade de 

negócio;

Elaboração do fluxo 
de caixa (Cash flow), 
primordial para uma 

empresa em RJ;

Racionalização 
dos negócios e 

processosFerramentas para 
acompanhamento 
da necessidade de 

capital de giro 
(NCG) e Capex;

A VACC possui 
parceria estratégica 

com bancos de médio 
porte e grandes 
fundos – FDIC e  
private equity

Elaboração de 
indicadores para 

acompanhamento 
dos negócios (KPI)

Elaboração e 
acompanhamento 

do orçamento 
(Budget)

Fase II – Assessoria em gestão 
empresarial

Além da elaboração do PRJ, a VACC pode
apoiar a Recuperanda na reestruturação
dos negócios e mudanças necessárias em
suas estratégias, com base na elaboração
de ferramentas gerenciais para o devido
acompanhamento das metas, objetivos e
estratégias, que passam por:

2º FASE
RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 



Contabilidade

Controle de 
Custos

Controles 
operacionais e 

financeiros

• Processos seguros e racionalizados

• Resultado Gerencial

• Resultado Gerencial por negócio

• Fluxo de caixa (Cash Flow)

• Indicadores de performance (KPI)

• Controles de ineficiências

• Metas e objetivos convertidos em 

métricas e desafio (Orçamento)

• Tomada de decisão com base em

informações assertivas e tempestivas

CONSULTORIA EMPRESARIAL – Importância da “gestão estratégica”



Responsável pela supervisão dos trabalhos e 
da aplicação das metodologias, execução 
dos procedimentos  e deliveries.

▪ Trabalhou em empresas como BDO e EY.
▪ Possuí 11 anos de experiência em auditoria e outsourcing.
▪ Formado em Ciências Contábeis e Pós-graduado em Gestão 

Tributária, pela FECAP.
▪ Especializado em indústrias, serviços e energia.

Eduardo Rota | Sócio Líder

Responsável pela prática de Consultoria 
Empresarial (Brasil) e corresponsável pela 
prática de Auditoria (SP e RAO). Dirige os 
escritórios de Alphaville e Ribeirão Preto.

▪ Possuí 20 anos de experiência em auditoria, consultoria e 
controladoria.

▪ Trabalhou na BDO de trainee a Sócio e como Diretor de 
Controladoria na Minerva Foods S/A.

▪ Formado em Ciências Contábeis e Economia, com MBA em 
Gestão Empresarial.

▪ Foi professor de graduação na matéria de contabilidade 
internacional (IFRS).

▪ Atuou em operações de follow on, emissão de dívida e 
debêntures conversíveis.

▪ Especializado em empresas do setor de alimentos, varejo e 
indústria.

Fabrício La Gamba | Sócio

Corresponsável pelas práticas de Consultoria 
Empresarial (Brasil) e Auditoria (RAO e SJRP). 
Dirige os escritórios de Ribeirão Preto e São 
José do Rio Preto.

▪ Possuí 12 anos de experiência em auditoria e consultoria.

▪ Trabalhou em empresas como BDO e KPMG.

▪ Formado em Ciências Contábeis pela USP.

▪ Especializado em companhias de capital aberto, empresas 
familiares de médio e grande porte.

PRINCIPAIS EXECUTIVOS – “Consultoria Empresarial”



Responsável pela supervisão dos trabalhos e 
da aplicação das metodologias, execução 
dos procedimentos  e deliveries.

▪ Trabalhou em empresas como BDO e EY.
▪ Possui 11 anos de experiência em auditoria e outsourcing.
▪ Formado em Ciências Contábeis e Pós-graduado em Gestão 

Tributária, pela FECAP.
▪ Especializado em indústrias, serviços e energia.

Bruno Alves | Gerente Sênior

Atua na área de Consultoria Empresarial 
(Brasil).

▪ Possui 10 anos de experiência nas áreas de auditoria, 
consultoria e controladoria.

▪ Trabalhou em empresas como BDO, Deloitte, Minerva Foods
S/A e PayU Latam.

▪ Formado em Contábeis pela USP com MBA pela FGV.

▪ Experiência em reestruturação de empresas familiares, 
valuation e controladoria.

PRINCIPAIS EXECUTIVOS – “Consultoria Empresarial”

Ricardo Tanimoto | Gerente de Tecnologia

Atua na área de Implantação de 
Controladoria Estratégica e Consultoria 
Empresarial (Brasil).

▪ Possui 8 anos de experiência nas áreas de auditoria, 
consultoria e controladoria.

▪ Trabalhou em empresas como BDO e Credicitrus.

▪ Formado em Administração pelo Centro Universitário Moura 
Lacerda, com diversos cursos e especializações na área de 
tecnologia, com ênfase em Business Inteligence (BI).

▪ Experiência em agronegócios e empresas familiares de 
médio e grande porte.
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NOSSAS REFERÊNCIAS



A DFK International é uma das 10 principais associações internacionais de empresas de Contabilidade, Auditoria e Consultoria,
presente em 92 países com mais de 410 escritórios e cerca de 10.000 colaboradores em todo o mundo.

Registrada na Inglaterra e no País de Gales, a DFK International vem atendendo às necessidades de clientes com interesses em
mais de um país há mais de 50 anos.

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL



www.vacc.com.br

vaccoficial/facebook vaccoficial/linkedin

São Paulo | Rio de Janeiro | São José dos Campos | Alphaville | Campinas | Ribeirão Preto | São José do Rio Preto


