CONSULTORIA EMPRESARIAL
Reestruturação | Transformação
de Empresas

QUEM SOMOS

VACC | NO BRASIL

DFK | NO MUNDO

Em torno de 120

Presente em 92 países,
através de 220 firmas
membro, com um faturamento
anual em torno de US$1,2 Bi

profissionais, distribuídos em

7 escritórios em SP e RJ

METODOLOGIA E QUALIDADE

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

Discussão dos
resultados com os
gerentes e a alta
administração

Processo de comunicação e geração de relatórios

Emissão de
relatório e
feedback

MINHA EMPRESA PRECISA SER TRANSORMADA | REESTRUTURADA ?

Ao lado apresentamos um gráfico com o
“ciclo da vida” usual de uma Empresa, o
qual nos ajuda à identificar em qual
momento a Empresa se encontra:

Maturidade

Origem

“Crise latente”

2º

“Crise negada”

“Reestruturação
forçada”
3º

“Recuperação Judicial
| Falência”

4º

Insolvência

Crescimento

Declínio

1º

PREJUÍZO | | LUCRO

Não existe uma definição universal ou
fórmula matemática que defina quando as
“Empresas
necessitam
de
uma
recuperação
ou
transformação
do
negócio. Entretanto, quando a gestão
começa se basear exclusivamente na
preocupação em relação ao curto prazo e
sobrevivência do “negócio”, este indicador
é importante à ser considerado por sua
Administração, como um bom momento
para repensar o negócio.

QUANDO DEVO TRANSFORMAR | REESTRUTURAR MINHA EMPRESA

“Transformação”

“Reestruturação”

2º

Insolvência

3º

Insolvência

Declínio

PREJUÍZO | | LUCRO

1º

4º

AS FASES DE UM PROCESSO DE TRANFORMAÇÃO | REESTRUTRAÇÀO

Entre 3 e 6 meses

Diagnóstico |
Gestão da crise

Entre 6 e 12 meses

Ações emergenciais |
Reestruturação do negócio

Entre 12 e 18 meses

Perpetuidade

Mudança estratégica |
Retomada do negócio

Retomada do
crescimento

Diagnóstico

Definição da equipe de
“reestruturação”
Gestão da
crise

Redefinição e implementação do novo “plano de negócio”

Gerenciamento dos interessados (Stackholder) | Gestão do projeto de reestruturação
“Planejamento estratégico”

ABORDAGEM DE UM PROCESSO DE “REESTRUTURAÇÃO”

Estabilização
da crise

Abordagem de uma “reestruturação”:

Reestruturação
financeira, comercial
e operacional

Liderança
(Experiência em
reestruturação)

Declínio

Apresentamos ao lado as principais frentes
à serem rapidamente implementadas em
um processo de reestruturação de uma
Empresa:

Melhoria nos
processos

Apoio dos
"stackholders”

Mudança
organizacional

Foco
estratégico

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR:
Processos | Tecnologias
▪ Revisão dos processos administrativos e operacionais, com foco em racionalização
▪ Análise das tecnologias existentes, seu aproveitamento e oportunidades de melhoria
▪ Identificação de potenciais automações | robotizações visando redução de custos

Tributos | Planejamento
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▪ Revisão fiscal com foco na identificação de áreas de exposição fiscal (mapa de risco)
▪ Compliance Tributário eletrônico de 100% das obrigações acessórias;
▪ Análise de aderência dos principais processos e sistemas fiscais da empresa;
▪ Identificação de possíveis oportunidades tributárias aplicáveis à organização.

Informações gerenciais | contábeis
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▪ Aprimoramento do modelo de informações gerenciais para tomada de decisão
▪ Aprimoramento do modelo de indicadores de performance (KPI) das áreas relevantes;
▪ Revisão das informações contábeis e fiscais;

Estratégias | Planejamento
▪ Revisão | Aprimoramento das principais diretrizes de receitas, custos e despesas (Budget)
▪ Revisão das estratégias comerciais / marketing e do modelo de gestão (performance);
▪ Revisão da estrutura de custos, produtividade e eficiência da Empresa;

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR – Principais objetivos:

• Gestão efetiva da “crise”;
• Diagnóstico da situação financeira,
comercial e operacional da Empresa;

• Revisão dos processos e controles
internos da Empresa;
• Revisão ou elaboração de informações
financeiras tempestivas e assertivas;

• Mudança organizacional; e
• Redefinição do plano de negócio

COMO FAZEMOS - Nossas tecnologias:

Na VACC possuímos conhecimento de vários sistemas
integrados (ERP) adotados pelos diversos setores. Para
alguns de nossos clientes, utilizamos ferramentas próprias de
gerenciamento das informações financeiras e indicadores de
performance (KPI). Para estes clientes implantamos ou
gerenciamos o Business Inteligence (BI) – Power BI da
Microsoft:

NOSSAS REFERÊNCIAS

vacc.com.br

wiki4fit.com.br

PRINCIPAIS EXECUTIVOS – “Consultoria Empresarial”

Eduardo Rota | Sócio Líder

Fabrício La Gamba | Sócio

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

Corresponsável pelas práticas de Consultoria
Empresarialpela
(Brasil)
e Auditoria
(RAO e eSJRP).
Responsável
supervisão
dos trabalhos
Dirige
os escritórios
de Ribeirão
Preto e São
da
aplicação
das metodologias,
execução
José
do Rio Preto.e deliveries.
dos
procedimentos

▪

Possui 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.

emanos
empresas
como BDOem
e EY.auditoria e consultoria.
▪▪ Trabalhou
Possui 12
de experiência
▪ Possui 11 anos de experiência em auditoria e outsourcing.
emem
Ciências
Contábeis
e Pós-graduado
em Gestão
▪▪ Formado
Trabalhou
empresas
como
BDO e KPMG.
Tributária, pela FECAP.
▪▪ Especializado
Formado em
Contábeis
USP.
emCiências
indústrias,
serviços epela
energia.
▪

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

PRINCIPAIS EXECUTIVOS – “Consultoria Empresarial”

Bruno Alves | Gerente Sênior

Ricardo Tanimoto | Gerente de Tecnologia

Atua na área de Consultoria Empresarial
(Brasil).

Atua na área de Implantação de
Controladoria
Estratégica
Consultoria
Responsável pela
supervisãoedos
trabalhos e
Empresarial
(Brasil).
da aplicação das metodologias, execução

dos procedimentos e deliveries.
▪

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

▪ Trabalhou
Possui 8em
anos
de experiência
áreas de auditoria,
empresas
como BDOnas
e EY.
consultoria
controladoria.
▪ Possui
11 anosede
experiência em auditoria e outsourcing.

▪

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

▪ Formado em Ciências Contábeis e Pós-graduado em Gestão
▪ Tributária,
Trabalhou
emFECAP.
empresas como BDO e Credicitrus.
pela
▪ Especializado em indústrias, serviços e energia.

▪
▪

▪

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.

Formado em Contábeis pela USP com MBA pela FGV.
Experiência em reestruturação de empresas familiares,
valuation e controladoria.

www.vacc.com.br
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