


ATUAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL



Clientes espalhados em 

mais de 200 Cidades no 

Brasil e Exterior

Portfólio de + de 400 

milhões em ações 

Em créditos apurados e 

responsáveis por uma Filial 

da Tributarie

Nossos números 
Somos um Grupo com DNA de resultados

Mais de 350 parceiros e 

colaboradores 

especializados

Somos 350 400 Milhões 200 Cidades 33 Bilhões

Mais de 2 Milhões em 

movimentação financeira 

pela FUI Tecnologia em 10 

meses de operação

2 Milhões



NEGÓCIOSPERÍCIAS, 

AUDITORIAS, 

CONSULTORIAS E 

PRODUÇAO DE 

PROVAS TÉCNICAS

COMPLIANCES E 

RECUPERAÇÃO DE 

IMPOSTOS 

O que fazemos? 
Somos um Grupo disruptivo e inovador em 

seus negócios

REDUÇÕES DE 

CUSTO E 

OTIMIZAÇÃO DE 

PRODUÇÃO NO 

AGRONEGÓCIO

DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMAS, 

VENTURE CAPITAL 

E BUILDING PARA 

STARTUP’S





Alguns de nossos clientes.





A vivência de seu Fundador em projetos de tecnologia e negócios, somada à

experiência em multinacionais, possibilitou visualizar grandes carências no mercado

brasileiro.

Com isso, surgiu a C&O Tech, uma divisão do Grupo Cruvinel & Ortiz que atua

segmentada para trazer soluções inovadoras e precursoras no mercado brasileiro de

perícias, auditorias e consultorias.

As soluções são propostas de acordo com a necessidade do cliente (assessment)

otimizando os entregáveis e a qualidade do projeto/escopo.

Neste sentido, o amparo multidisciplinar de cunho técnico, jurídico e de negócios em

uma mesma empresa, se tornou o grande diferencial para projetos de alta

complexidade.



Auditorias / Perícias

• Independentes / Externas

• Técnicas de Projetos / Fornecedores

• TI, ERP, Licenciamentos, Sistemas

• Financeira, Contábil, Estoque, Produção

• Contratual

• Valuation - BP / Tradicional e Startup

• Revisão e Reversão Técnica de Litígios Judiciais

• Compliance público/privado

• Mapeamento de processos AS IS/ TO BE

• Assistência Técnicas

ÁREAS DE ATUAÇÃO• Empresas de todos os segmentos e advogados que

necessitam de apoio técnico.

PÚBLICO ALVO

SERVIÇOS

• Governança Técnica / Due Diligence Técnico

• Compliance e Implantação de Departamento

de Conformidade

• Gestão de Recursos e de Projetos

• Implantações de Projetos com Garantia

• Classificação e Catalogação de Evidências

• Confecção de Dossiês / Pareceres

• Amicus Curiae e Assistência Técnica Judicial





Operando em um ambiente cada vez mais desafiador, as empresas e as pessoas

necessitam de auxílio para realizarem investimentos com segurança e boa

rentabilidade.

A Divisão Financial da C&O reúne uma equipe focada na obtenção de resultados

financeiros para nossos clientes.



Segmentos Empresariais:

• Agro, Construção e Projetos, Distribuição,

Logística, Educacional, Saúde, Financial Services,

Hotelaria, Jurídico, Manufatura, Prestação de

Serviços e Varejo.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

• Empresas e pessoas físicas que necessitam de

orientação e Compliance para aplicação no mercado

financeiro

PÚBLICO ALVO

Pessoas Físicas:

• Investidores no perfil moderado, conservador e agressivo

• Assessoria de Investimentos – Startups e Novos

Modelos de Negócio

• Gestão Empresarial

• Gestão de Riscos

• Compliance Corporativo

• Acompanhamento Consultivo

SERVIÇOS





O Agronegócios 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.

Por conseguinte, o manejo sustentável ambiental focado em otimização de resultados

ao setor, somado à redução de custos, é alternativa para manter-se competitivo no

segmento.

Neste sentido, a Divisão Agro foi criada para atender ao maior mercado brasileiro,

prestando serviços de consultoria agronômica focada em melhora de produtividade,

gestão de riscos e reduções de custo por meio de práticas sustentáveis e ambientais.



Agronegócios:

• Cafeicultores em especial

• Agricultores em geral

• Usinas e fornecedores

• Citricultores

• Bataticultores

• Agric.em HF (hortifrutigranjeiros)

• Produtores de leite e de confinamento bovino

• Fornecedores de insumos-revenda

ÁREAS DE ATUAÇÃO

• Produtores Rurais

• Multinacionais de Agronegócios

• Cooperativas

PÚBLICO ALVO

• Consultoria para Redução e Gestão de Custos

• Consultoria de Gestão Empresarial

• Implantação do Método Sistema Nutri Ambiental

• Acompanhamentos Agronômicos

• Gestão de Projetos e Implementação de Estratégias

Tecnológicas no Campo

SERVIÇOS





Em um mercado totalmente novo, trazido por empresas como UBER, AIRBNB e

NETFLIX, buscar visibilidade e segurança sobre tais negócios disruptivos e altamente

rentáveis tornou-se um grande desafio para investidores, pois apesar de apresentar

taxas de retorno assustadoramente interessantes, o risco é significativamente maior

comparado às outras formas de investimento.

Neste sentido, contando com equipe multidisciplinar nas áreas Técnicas, Jurídicas e de

Negócios, a Divisão Ventures do Grupo C&O administra e otimiza clientes e startups

que têm como objetivo estruturação empresarial, aumento de valuation da corporação,

aceleração de investimentos e modelos escaláveis de expansão.



Jurídico:

• Empresarial, Tributário, Gestão de Contratos e

Expansão da Marca.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

• Startups, empresas ou empresários de diversos

segmentos que buscam aceleração, investimentos e

projetos para o aumento de capilaridade ou mesmo

estruturação empresarial.

PÚBLICO ALVO

• Consultoria para Aceleração de Startups

• Gestão de Expansão

• Captação de Investimentos

• Estruturação Empresarial

SERVIÇOS

Controladoria:

• Processos, Finanças, Contabilidade e Indicadores.

Comercial:

• Vendas, licenciamentos e outros métodos de

captação financeira.

Compliance:

• Criação e Monitoramento de Programa de

Compliance.



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.



100%
Nacional

Nascemos grandes. Expressivamente o Fui App já 

nasce com atuação em mais de 120 cidades. Uma 

empresa 100% nacional, desenvolvida com todas as 

vertentes - tecnologia de ponta, modelo de negócio 

escalável, estratégias de marketing, 

responsabilidade e gestão, por profissionais e 

empresas brasileiras.





Empresa Líder de mercado em soluções para recuperação de créditos tributários

que foram pagos a maior ou de forma indevida.

Resumidamente, Empresa líder de mercado.

• 20 anos de experiência;

• ISO 9001 - Única Empresa do Setor Certificada;

• Seguro Allianz de R$ 3.000.0000,00

• Honorários no êxito mediante compensação; 

• Cliente visualiza o relatórios de créditos antes de assinar contrato;

• Double Check com conhecimento Jurídico, Contábil e Fiscal realizados por ex- Auditores da 

Receita Federal;

• Sistema de BI baseado em soluções e inteligência da IBM;

• Acompanhamentos Técnicos e Jurídicos antes, durante e após o trabalho;



+ 33 Bilhões 

de créditos

apurados 

+ 10.000 Clientes

+ 20 anos 
de atuação sem nenhuma glosa

Nossos Números



Jurídico:

• Formação de Relatório com embasamento

Tributário, Legal e de Gestão Fiscal

ÁREAS DE ATUAÇÃO

• Empresas ou empresários de diversos segmentos que

buscam aumento de receitas, estes podendo estar em

qualquer regime tributário (L.Real - L.Presumido ou

Simples)

PÚBLICO ALVO

• Recuperação de Tributos

• Compliance e Re-Compliance

• Auditoria Tributária Contenciosa

• Consultoria Especializada

• Palestras

SERVIÇOS

Contábil e Fiscal:

• Análise de todos os tributos em todos segmentos de negócio

Tecnologia:

• Sistema de BI capaz de analisar 150 mil

informações por segundo com dados de 20 anos.

Compliance:

• Validação de todos os créditos de acordo com a

legislação atual juntamente com sua classificação.



www.cruvineleortiz.com.br
Rua Helvécio Schiavinatto, 281, Uberlândia - MG

34 3305.9545


