ESPECIAL CONTAT CONSULT
“Empresas Agropecuárias – Vemos

Oportunidades!”

CONTAT CONSUT
Divisão AGROCONTAT

SOBRE A CONTAT CONSULT
A CONTAT CONSULT é uma empresa experiente. Nossa estrutura profissional é completa através de
contadores, administradores, advogados próprios e também equipe técnica agronômica. Fundada há
30 anos na Cidade de Manhuaçu (MG), seu fundador permanece sólido no comando da empresa, o
Advogado, Contador e Corretor Dr. Aloisio Afonso de Oliveira. O foco inicialmente contábil se estendeu
para a área jurídica e posteriormente para Assessoria Gerencial, Administrativa, Tributária e também
administração de imóveis. Hoje contamos com diversos clientes sendo que o nosso foco de trabalho
está voltado para as Empresas Agropecuárias, através da nossa divisão de serviços AGROCONTAT.
Nossa sede encontra-se bem localizada no Edifício Veneza, na praça comercial de Manhuaçu, no
centro da região bancária e das instituições de governo. Temos também uma filial estratégica na
Capital
Belo
Horizonte
e
uma
sucursal
de
negócios
em
Vitória
(ES).
Adaptação, dinamismo e modernidade tecnológica são nosso lema, assim, oferecemos solução em
serviços. Nossos pacotes flexíveis contemplam desde a mais simples contabilidade até o mais
complexo dos processos, envolvendo por exemplo questões tributárias, recursos humanos, logística,
estratégias de gerenciamento e afins. Assim Você pode optar de acordo com o seu perfil de momento e
ir
adequando
a
sua
realidade
no
decorrer
do
tempo.
Não há distância para a CONTAT CONSULT - AGROCONTAT, por meio de uma organização eletrônica
podemos atender clientes em todo o Brasil com rapidez, proximidade e eficiência. Contate-nos para um
diagnóstico profissional inicial sem compromisso.
Estamos á disposição para uma visita e desde já agradecemos o tempo que nos foi dispensado
durante a leitura.

NOSSOS PRINCÍPIOS
Missão: Ser o melhor escritório de assessoria
empresarial de agronegócio do País, centralizando e
convergindo todas as necessidades de nossos clientes
em soluções simplificadas.
Visão: Buscar a todo instante a excelência na prestação
de serviços de assessoria empresarial agregando valor
ao negócio do nosso cliente.
Valores: Ética, Respeito, Profissionalismo, Dinamismo,
Confidencialidade e Parceria Duradoura.

ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS
Somos 100% Agro, com foco em Empresas Agropecuárias. Oferecemos:
1)

Consultoria especializada em controladoria e gestão de Revendas Agropecuárias com foco em toda a cadeia do
negócio.
2) Contabilidade especializada em empresas do agronegócio via pacote de serviços AGROCONTAT. Com ênfase na
gestão e planejamento tributário.
3) Assessoria especializada vinculada aos serviços AGROCONTAT. Com ênfase em gestão, processos,
gerenciamento recursos humanos, planejamentos, controles financeiros e afins.
4) Orientação e suporte comercial junto ao mercado cafeeiro com incentivo a operações de trocas comerciais de
grãos em insumos agropecuários, via Projeto DOC CAFÉ*.
5) Desenvolvimento técnico/agronômico/comercial para Revendas Agropecuárias através do Projeto REDE ARCA*.
6) Consultoria jurídica especializada em agronegócios com grande experiência na atuação junto a órgãos
governamentais reguladores – IMA, IBAMA, IEF, SUPRAM, IDAF, Ministério da Agricultura e afins.
7) Inovação em projetos técnicos industriais de desenvolvimento de produtos agrícolas via parceria junto a UFMG*.
8) Agenciamento de mão de obra técnica/comercial para composição e fortalecimento da equipe de campo das
Revendas/Distribuidores agropecuários via Projeto CAMPO COMERCIAL*.
9) Desenvolvimento de projetos financeiros junto as instituições bancárias BNDES, BDMG, dentre outras. Todas
estas operações e orientações com foco no mercado agropecuário.
10) Efetivação de registros junto aos órgãos de fiscalização agroambiental, bem como orientações preventivas nesses
controles administrativos internos.
11) Auditoria especializada no segmento de Empresa Agropecuária.

SERVIÇOS SEM FRONTEIRAS
Não há distância para a AGROCONTAT - CONTAT CONSULT. Por meio de uma
organização eletrônica podemos atender Empresas Agropecuárias em Minas
Gerais, Espírito Santo e São Paulo com rapidez, proximidade e eficiência:

1) Contabilidade 100% digital e gerencial. Software contábil sólido, flexível e seguro.
2) Coleta de dados fiscais diretos na Receita Federal com processamento eletrônico.
3) Envio eletrônico de documentação com protocolo via portal de serviços
www.contat.com.br .
4) Movimentação remota de RH através de arquivos e colagens orientadas.
5) Disponibilidade via funcionamento ininterrupto do escritório todos os dias úteis.
6) Sistema de plantão com atendimento aos finais de semana/feriados de acordo com a
necessidade do cliente.
7) Atendimento on-line via portal de serviços com atendente exclusiva.
8) Programa de visitação periódica ao cliente por meio do departamento de
relacionamento.
9) Organização interna por meio de núcleos: Fiscal, SPED, RH e Contábil.
10) Funcionários internos treinados no dia a dia do ambiente de Empresa Agropecuária.

FOCO NA EMPRESA AGROPECUÁRIA
Nós da AGROCONTAT - CONTAT CONSULT escolhemos e temos a
honra de atender de forma exclusiva as Agropecuárias. Vemos como
um segmento de grande importância comercial, social e ambiental
dentro da sociedade.
Nos sentimos honrados, de, mesmo que indiretamente, participarmos
da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro.
Apostamos 100% do nosso negócio neste segmento e somos os
únicos em todo o Brasil na prestação de serviços completos de ponta
a ponta dentro desta cadeia mercantil.
Vivemos e respiramos o ar que o mercado agropecuário respira. Nos
preparamos diariamente para ampliar nossa cadeia de serviços dentro
do segmento com alto grau de excelência.
Em resumo somos cada uma das Revendas que representamos.
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