A HOLANDA EMPRESARIAL nasceu de uma paixão por auxiliar empresas e pessoas no
processo de crescimento no mercado. Paixão por participar de cada processo, agregando
valor e garantindo a máxima eﬁcácia em cada setor, a paixão de fazer acontecer!
Sem essa de apenas entregar projetos, ideias e documentos... A HOLANDA EMPRESARIAL
faz o acompanhamento de ponta a ponta de cada processo.
NOSSO FOCO É RESULTADO!
Mergulhamos na sua empresa com uma visão 360º, mapeamos e entendemos cada
processo, fazemos um completo diagnóstico, propomos melhorias para cada
departamento, treinamos equipes, construímos e ativamos departamentos, implantamos
medidas corretivas para cada diagnóstico apresentado. EXECUTAR, IMPLANTAR,
CORRIGIR e GARANTIR que todos os esforços e investimentos estejam empregados de
forma correta, justa e rentável.
Somos apaixonados pelo que fazemos e, por isso mesmo, fazemos sempre o melhor!
Estamos há mais de 6 anos no mercado, e temos muitos resultados a apresentar, muito do
que nos orgulhar e muito mais para crescer e realizar! Vamos juntos?

A HOLANDA APOIO EMPRESARIAL traz um conceito novo de Consultoria em
Gestão de Negócios, propondo-se a entregar soluções em 360º a nossas
empresas clientes, com foco em implantação e gestão de Compliance,
Inteligência Tributária, Governança Corporativa, Gestão Integrada
Estratégica 360, implantação e gestão de Controladoria, Valuation,
Auditorias Internas e treinamentos, entrando em todas as áreas das
empresas e implantando a solução necessária para aquela instituição.

UM UNIVERSO A SER IMPLANTADO NA SUA EMPRESA!
Riscos ameaçam as ﬁnanças, a operação, a reputação e mesmo a
sobrevivência da empresa se não forem mapeados e bem gerenciados.
Compliance é, na prática, a implantação de normas e procedimentos
internos que minimizam os riscos e integram a ética e a conduta da
organização aos seus processos no que tange ao cumprimento das leis
trabalhistas, ﬁscais, tributárias, ambientais e demais normas necessárias
ao exercício de suas atividades, proporcionando segurança na análise das
demonstrações e relatórios contábeis
Através do Compliance nossos clientes cumprem legislações que lhes
garantem vantagens em contratações com o governo e com empresas
reguladas pelo governo, e, em breve, será o único caminho para grandes
corporações se manterem no mercado.
Por meio de ferramentas, processos e metodologias, é possível gerenciar os
riscos presentes em qualquer operação e responder com praticidade aos
eventos que possam ocorrer.

O termo “Programa de Integridade” surgiu para atender a Lei 12.846/2013
conhecida como Lei Anticorrupção, regulamentada pelo Decreto
8420/2015. Trata-se de um conjunto de mecanismos, procedimentos
internos e auditorias voltadas para a mitigação de irregularidades, para
detectar fraudes praticadas contra a administração pública, ou seja, seu
objetivo principal, tem como foco a responsabilização da pessoa jurídica
acerca dos atos ilícitos dentro das empresas privadas que impactam
diretamente nos processos licitatórios, a corrupção de agentes públicos e
nas celebrações de contratos com a administração pública.

O Compliance engloba de maneira geral toda a organização, desde a
gestão, a operação e a administração dos recursos, ou seja, é um 'sistema'
que visa manter a integridade e a conformidade da empresa no que diz
respeito à sua reputação, à idoneidade de sua operação, preservação do
seu patrimônio e de seus recursos ﬁnanceiros, intelectual e humano, não
apenas perante à administração pública, mas também perante a
sociedade, aos colaboradores, aos fornecedores e parceiros.

Contem conosco, nós podemos ajudar nossos clientes e parceiros a:

POR QUE INTELIGÊNCIA E NÃO SIMPLESMENTE PLANEJAMENTO?
Inteligência Tributária é um conjunto das melhores práticas para CADA
negócio, adotadas por empresas para realizar a gestão tributária de forma
100% eﬁcaz, integrando a gestão ﬁscal, a gestão ﬁnanceira e a estrutura
empresarial da organização, montando os desenhos, cenários e processos
internos que resultem no máximo de eﬁciência no custo dos tributos.
Ela objetiva diminuir riscos e evitar impactos negativos nas organizações,
bem como aproveitar oportunidades e melhorar o ﬂuxo informaçãodecisão.
Especialmente em operações diversiﬁcadas e com atuação em vários
mercados nacionais ou internacionais, as oportunidades e os riscos mudam
de um estado para outro, de um produto para outro e de um tipo de
operação para a outra e o que é risco para um, pode muito bem ser
oportunidade para o outro, ou, ao contrário, gerar prejuízos estrondosos.

Dentre as diversas entregas do Dep. de Inteligência Tributária projetado
para cada negócio, após detalhado levantamento acerca da operação,
são as principais desenhadas para a apresentação da idéia, antes de
efetivamente colher informações para o desenho ideal:

É um trabalho complexivo, em PDCA (Plan-DoCheck-Act) que objetiva a diminuição da
incidência da carga tributária sobre o negócio.
Para fazê-lo, uma equipe especializada estuda
vários fatores, com o viés especiﬁcamente
tributário como:

•
•
•
•
•
•
•

O histórico da empresa (visualiza possíveis recolhimentos errados, ação
ﬁscal, crédito ﬁscal etc.)
As despesas (e a qualidade delas) operacionais e com pessoal,
A preciﬁcação (e se todos os seus componentes estão lá),
A margem de lucro de cada unidade e do todo,
A expectativa de faturamento ou receita bruta,
O planejamento estratégico para o próximo ano,
Os processos operacionais e a estrutura empresarial (número e tipo
societário, grupo, controle, subsidiárias etc...).

Em seguida, mapeia-se toda a legislação aplicável a cada parte da
organização e começa a desenhar os melhores formatos para cada uma:
•
•
•
•
•
•
•

Para a localização das unidades;
Distribuição dos tipos de operação;
Formas de contratação;
Formas de lançamentos contábeis;
Formatos de operações comerciais;
De modo a usar os melhores dispositivos legais disponíveis;
Possíveis incentivos, créditos ou isenções ﬁscais.

e demais programas de incentivo federais e estaduais.

geradores de receita e despesa.

Execução de todas as ações desenhadas no projeto.

A Inteligência Tributária, aliada ao Compliance, é talvez a mais importante
decisão para a gestão scal de sua empresa. O negócio que coloca em
prática essas boas ações, aproveitando de seus benefícios, já possui grande
vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes!

O Departamento como proposto, é um departamento “terceirizado”,
externo ao Grupo.

É CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
•
•
•
•

Que deve entregar o escopo integral,
Sem outros contratos diretos,
Sem oneração da folha de pagamento com
proﬁssionais altamente especializados,
Transferindo toda a gestão da equipe e a
responsabilidade do resultado ﬁnal a nossa
equipe.

O Departamento designa uma equipe especíﬁca,
sem rotatividade, com um líder de projeto deﬁnido
dentre a estrutura de executivos da Consultoria
contratada, tem estrutura deﬁnida, papeis de
trabalho, relatórios padronizados, reuniões de
acompanhamento e cronograma deﬁnido.

é o gerenciamento de todos os recursos de uma organização para alcançar
objetivos e metas. É um método de gestão que representa uma maneira de
gerir toda a empresa com olhar 360º de todo o seu negócio.
Uma forma de otimizar e tornar mais eﬁcaz a gestão de um negócio onde os
objetivos ﬁcam mais fáceis de serem alcançados, as metas de serem
batidas e os resultados maximizados.

Pode ser implantada através do desenvolvimento de Projetos:

A Governança mostra a direção que uma empresa deve seguir para
alcançar os resultados esperados. Trata-se de uma estrutura que garante
os pilares de transparência, equidade, responsabilidade e prestação de
contas.
Empresas que colocam a Governança Corporativa em prática são mais
valorizadas e têm mais facilidade para captar recursos. Ao mesmo tempo,
ao aplicar bem esses recursos, constroem boa reputação e se consolidam
no mercado, em um processo contínuo de criação de valor.

Ajudamos a sua companhia a alcançar um novo patamar de gestão através
da implantação da Governança Corporativa resultando diretamente na:

O Projeto de Reestruturação Patrimonial abarca a análise da estrutura atual
de operações, núcleos familiares, empresas e negócios dos sócios/grupo.
Estrutura a Governança Corporativa mais adequada à essas relações e
determina as regras de transição sucessória.

O processo de sucessão patrimonial é o momento para o Diagnóstico da
Situação:

A decisão pode ser pela constituição de uma ou várias Holdings, ou até
mesmo de nenhuma. Tudo vai depender da estrutura. Integralizar
patrimônio em uma Holding tem uma série de riscos, não menos importante
deles o de cair na exceção de não incidência de ITBI e ainda acabar autuado!

Desenhar a estrutura patrimonial mais adequada à realidade dos
consulentes. Inclusive levando em conta riscos societários em outros
negócios, e de familiares.

Todas as etapas são conduzidas até o m pela nossa equipe!

O mercado é cada vez mais competitivo e a carga tributária cada vez mais
signiﬁcativa nos resultados do seu negócio. A Controladoria é indispensável no
processo de gerenciamento destes resultados, garantindo informações
gerenciais em tempo real para a tomada de decisões assertivas, eliminando
desperdício de dinheiro, energia e tempo em erros e processos ineﬁcientes.
Padroniza processos, organiza e controla orçamentos, detecta e estuda nãoconformidades, conduz a preciﬁcação correta, analisa e propõe medidas
corretivas nas demonstrações contábeis, processos ﬁnanceiros e áreas de
apoio, controle dos custos, ﬂuxo de caixa futuro, a análise de desempenho por
negócio e etc.

Possuímos expertise na implantação da controladoria e
seus processos contribuindo sempre para a aplicação das
melhores práticas de administração dos negócios:

'Valuation' é a resposta para a pergunta mais importante no mundo dos
negócios: quanto vale a minha empresa?
A Avaliação de sua empresa representa onde você está e onde você está
indo. Todo empresário deve ter um Laudo atualizado na gaveta. É o
principal indicador que se deve ter em mente antes de qualquer tomada de
decisão. É a bússola para uma gestão mais inteligente e a chave para o
sucesso de uma negociação.

Avaliação do valor de venda de uma pessoa jurídica de direito privado, em
análise completa até a entrega do Laudo de Avaliação.

Levantamento em 360º de todos os dados relevantes do negócio para
composição das informações necessárias ao Laudo de Avaliação:

A entrega desta fase do trabalho é o
Diagnóstico Inicial de embasamento
do Laudo, com todas as informações
c r u c i a i s p a ra a d eﬁ n i çã o d os
parâmetros de valor considerados
nos trabalhos técnicos.

São desenvolvidos trabalhos técnicos analíticos sobre as Demonstrações
Contábeis, especiﬁcamente o DRE, BP, DFC e Inventário dos últimos cinco
anos, extraídos os dados necessários para os trabalhos técnicos de deﬁnição
de outros parâmetros de valor.

São extraídos os dados chave e elaborados os indicadores mais especíﬁcos
para medir os processos e resultados ﬁnanceiros da empresa cliente,
apresentando aos stakeholders todos os parâmetros de eﬁciência ﬁnanceira
do negócio.

A metodologia utilizada é o Fluxo de Caixa Descontado ponderado com o Valor
Patrimonial das Quotas da Empresa, INCLUÍDA a análise do valor percebido da
marca.
São levados em consideração pontos especíﬁcos da situação patrimonial
porventura existentes como Marcas, Patentes, Benefícios Fiscais e/ou Acordos
Comerciais Especiais.
São anexadas notas explicativas, indicadores ﬁnanceiros e planilhas de
cálculo para conferência da metodologia.
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