
Você já pensou em uma
Contabilidade diferente?
Que apresente análises de
seu Balanço com recomendações
gerenciais

e que não seja mais cara?



Você não está sozinho.
97% dos empresários declaram

que recebem apenas o básico.

Apenas 1 em cada 3 oferecem

recomendações para melhorar

o negócio de seus Clientes.

E essas recomendações

são justamente nossa fortaleza. De acordo com o SEBRAE,
apenas 25% dos contadores

fornecem recomendações
para os negócios de seus

clientes.



Conheça a
Controller Consulting

Mais que contabilidade:
soluções para a sua
empresa

Custo

Benefício



Quem somos
Mais de 15 anos de atuação no mercado;
Especializada em contabilidade para pequenas e
médias empresas;
Principais executivos com formação em
Contabilidade, Controladoria e Administração;
Capacitada para Reportes Contábeis
(multinacionais de pequeno porte);
Certificada pelo PQEC (Programa de qualidade
Empresas Contábeis Sescon/Aescon) por 5 anos
consecutivos;
Clientes de todos os ramos de atuação 
 incluindo multinacionais, e-commerce,
serviços, comércio e indústria.



Nossa
especialidade



Nosso
diferencial sem
custo adicional

Avaliações técnicas com
base na sua contabilidade

Relatórios Gerenciais



Com a Controller
Consulting

Não terá custos adicionais por:

Você tem a regularidade na rotina contábil,
fiscal e D.P. para sua empresa;
Terá consultas técnicas ilimitadas recorrentes;

Reprocessamento de guias;
Acompanhamento de CNDS;
Parcelamentos tributários;
IRPF dos sócios;
Planejamento orçamentário anual;
Relatórios gerencias periódicos;



Suporte Telefônico,
Skype ou e-mail

Reuniões
técnicas

Troca de
informações via

Internet

Treinamento
Presencial



Nossa
estrutura
Nossos clientes tem espaço a disposição para
treinamentos e reuniões de até 20 pessoas.



E-social?

Análise de carga tributária?
Orientações Trabalhistas?
Assuntos societários?

A Controller Consulting
cuida de tudo isso para
você.



E você cuida dos
seus negócios
 
sem pagar
mais caro por
isso.



Aliando a tecnologia a
produtividade
Processos integrados:

Clientes tem menos trabalho
Maior qualidade
Agilidade no processamento



Sem complexidade

Entre em contato
conosco

Avaliaremos sua necessidade contábil
atual e apresentaremos uma proposta

diferenciada

O processo de transferência
é simples e padronizado



Casos de sucesso
Empresa de Serviços

Lucro 2017
R$ 450K

Resultado 2007
( R$ 760K )

Reorganização de fluxo de caixa;
Suporte renegociação dívida
bancária e fiscal;
Metas e métricas de
produtividade;
Custos para novos produtos;
Planejamento tributário.



Casos de sucesso
Industria

Lucro Jan 2017
R$ 107K

Resultado 2015
( R$ 72K )

Reorganização da tesouraria (prazos,
caixa);
Revisão de processos e redução dos
custos de fabricação;
Redução índice de refugo (desperdício);
Suporte na modernização em marketing
para conquista de novos clientes e
mercado.



Casos de sucesso
Industria

Lucro 2016
R$ 1.190M

Resultado 2011
( R$ 68K )

Reorganização da gestão sobre o fluxo
de caixa;
Remodelação da capacidade industrial
produtiva;
Suporte na modernização tecnológica de
maquinário;
Planejamento tributário.



Casos de sucesso
Industria e Comércio

2013
 Receita: R$ 8M
Imposto 18,7%

2017
 Receita: R$ 14M

Imposto 11,7%

Reestruturação empresarial, resultando
em relevante economia de impostos.



Receba nossa visita sem
compromisso.

Ou venha nos conhecer.
Será um prazer recebê-lo

Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 2937 –

cjto. 501 A - 04309-011

Jabaquara- São Paulo, SP

(011) 4054-1510

www.controllerconsulting.com.br

controller@controllerconsulting.com.br

Mais que contabilidade:
soluções para a sua
empresa


