ATUAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

Nossos números
Somos um Grupo com DNA de resultados

Somos 350
Mais de 350 parceiros e
colaboradores
especializados

500 Milhões

200 Cidades

33 Bilhões

2 Milhões

Portfólio de + de 500
milhões em ações de cunho
técnico

Presente em mais de 200
Cidades no Brasil e Exterior

Em créditos apurados e
responsáveis por uma Filial
da Tributarie

Mais de 2 Milhões em
investimentos direcionados
à Tecnologia

O que fazemos?
Somos um Grupo disruptivo e inovador em
seus negócios

AGRONEGÓCIO,
REDUÇÕES DE
CUSTO E
OTIMIZAÇÃO DE
PRODUÇÃO

STARTUPS,
CONSULTORIA DE
NEGÓCIOS E
VALIDAÇÃO PARA
INVESTIDORES

PERÍCIAS,
AUDITORIAS,
CONSULTORIAS E
PRODUÇAO DE
PROVAS TÉCNICAS

COMPLIANCES E
RECUPERAÇÃO DE
IMPOSTOS

DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS E
TECNOLOGIAS
DISRUPTIVAS

EMPREENDIMENTOS DO GRUPO

Auditoria Tributária

CLIENTES DO GRUPO

QUEM SOMOS
A TECH foi o 1° Escritório Técnico Full
Service do País com foco em Produção de
Provas para Processos Judiciais, contando
hoje com + de 350 técnicos espalhados pelo
Brasil e vasta atuação de Perícias e
Auditorias e atualmente tem + de 500
milhões em portfólio de Ações.

SERVIÇOS
• Produção de Provas Técnicas (para processos judiciais)
• Amicus Curiae e Assistência Técnica Judicial
• Reversão Técnica de Sentença Desfavorável
• Impugnação Técnica
• Acompanhamentos e Diligências
• Impugnação Técnica de Litígios Judiciais Desfavoráveis
• Reversão Financeira em Ações na Fase de Liquidação de
Sentença ou Recursos em STJ e STF
• Auditorias Externas (CVM) e Dep. Compliance

QUEM SOMOS
A T5A é uma empresa de tecnologia focada
em transformação digital. Possuímos um time
de excelência que já ajudou grandes
empresas na criação de produtos com alto
impacto e valor para os seus negócios, tais
como: Itaú, Santander, Safra Natura,
Brastemp, Vivo, Claro, Nextel, entre outros.
Reunimos as referências de mercado nos
assuntos UX / UI. iOS. Android. Back-end.
Business Development Veteran, todos com
foco em elaborar Projetos de Média e Alta
complexidade para seus clientes.
Nossa missão é ajudar empresas a criarem
produtos tecnológicos de alto impacto na vida
de pessoas e corporações.

SERVIÇOS
• Desenvolvimento de aplicativos sob demanda
• Desenvolvimento de aplicativos para e-commerce
• Desenvolvimento de sistemas sob demanda
• Outsourcing de TI e projetos

Auditoria Tributária

QUEM SOMOS
Selecionamos e Auditamos os melhores
fornecedores do mercado para atendimento
específico e especializado à demandas de
recuperação de créditos, planejamento
sucessório
e
tributário,
bem
como
saneamento e revisão de cadastros, tudo
isso devidamente embasado por Auditoria em
formato Triple Check.

SERVIÇOS
• Revisão Fiscal e Recuperação de Créditos
• Planejamento Tributário e Sucessório
• Auditorias Técnicas para Cálculos Tributários
• Saneamento e Revisão Cadastral

QUEM SOMOS
Em um mercado totalmente novo, trazido por
empresas como VTEX, UBER, AIRBNB e
NETFLIX,
conhecer sobre
tecnologia,
rodadas
de
investimento,
M&A
e,
principalmente,
formas
técnicas
de
investimento é enorme diferencial para quem
tem uma Startup ou quem quer investir.
Neste sentido, a Divisão Ventures do Grupo
C&O atua diretamente com Startup e Fundos
de Investimento para alavancar ainda mais o
setor e trazer todo seu conhecimento em
tecnologia e negócios.

SERVIÇOS
• Consultoria para Aceleração de Startups
• Gestão de Expansão
• Captação de Investimentos
• Estruturação Empresarial

QUEM SOMOS
O Agronegócio é o setor de sustentação
mundial e o segmento brasileiro que mais
cresce.
O setor conta com cerca de 5 milhões de
produtores rurais que geraram mais de
R$600 bilhões de reais para economia. O
montante é aproximadamente 25% do PIB
brasileiro.
Neste sentido, oferecemos Consultoria
Agronômica focada em melhora de
produtividade e reduções de custo por meio
de práticas sustentáveis e ambientais.

SERVIÇOS
• Consultoria para Redução e Gestão de Custos em
Adubação/Nutrição
• Consultoria para Aumento de Produtividade
• Consultoria de Gestão Empresarial
• Implantação do Método Sistema Nutri Ambiental
• Acompanhamentos Agronômicos
• Gestão de Projetos e Implementação de Estratégias
Tecnológicas no Campo
• Projetista para Levantamento de Custeio

QUEM SOMOS
O Fui App é um aplicativo com a finalidade
de proporcionar às pessoas as facilidades
tecnológicas relacionadas à mobilidade
urbana, hoje sendo o sexto maior aplicativo
do Brasil no setor e 2º maior com origem
nacional.
Expressivamente o Fui App já nasce com
atuação em centenas de cidades. Uma
empresa 100% nacional, com DNA
DISRUPTIVO, composta por um time de
especialistas em tecnologia e modelo de
negócio escalável.

SERVIÇOS
• Franquias e Licenciamentos
• Serviços de Mobilidade Urbana
• Entregas de Produtos
• Categorias Especiais

E-mail

www.cruvineleortiz.com.br
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