
Gestão de oportunidades e desafios únicos 
Empresas familiares e de capital fechado



O programa Deloitte Private 
oferece soluções de auditoria, 
consultoria tributária, consultoria 
empresarial, gestão de risco e 
consultoria financeira, bem como 
serviços personalizados para 
empresas familiares e de capital 
fechado, private equity, além de 
investidores e empresas de seu 
portfólio.

A Deloitte entende que empresas 
familiares e de capital fechado 
em geral enfrentam desafios 
muito característicos. E sabe 
também que todas elas buscam 
crescimento, geração de valor ao 
negócio, melhoria de gestão e 
governança.
Para cada necessidade e objetivo, 
nós construímos soluções 
específicas, respondendo sempre 
na medida do tamanho, do desafio 
e das necessidades de nossos 
clientes. Estamos conectados 
ao programa global de Private 
Companies da Deloitte, que 
desenvolve soluções e abordagens 
para organizações com esse perfil. 

Deloitte Private

“O programa Deloitte 
Private tem o compromisso 
de atender empresas 
privadas, private equities e 
seus respectivos portfólios, 
bem como scale ups e 
empresas familiares, visando 
a geração de insights 
de negócios, produtos e 
serviços que atendam às 
suas demandas, com uma 
linguagem única e que 
respeite suas culturas e 
peculiaridades.” 

Fabio Carneiro, sócio líder 
do programa Deloitte 
Private no Brasil 
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Uma experiência distinta 

Deloitte Private
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Abordagem personalizada
Trabalhamos de forma personalizada para adequar 
nossos serviços às necessidades de cada cliente, 
de acordo com o seu tamanho e sua estrutura 
organizacional. 

Habilidades técnicas
Nossos especialistas têm amplo conhecimento e 
habilidades técnicas para lidar com as complexidades 
do negócio – sendo capazes de encontrar a resposta 
certa para cada desafio. 

Amplitude e profundidade
Nossa abordagem colaborativa amplia recursos 
técnicos e conhecimento do setor. Isso permite 
ainda um acesso a uma rede global. Com mais de 
335 mil profissionais em todo o mundo, as firmas-
membro da Deloitte prestam serviços em 150 países. 
À medida que alcançamos clientes em um nível 
global, continuamos prezando pela eficiência e pelas 
melhores formas de atender às necessidades de 
nossos clientes.  



Deloitte Private

Auditoria
A abordagem do programa Deloitte Private transforma a 
obrigação de uma auditoria em uma oportunidade para seus 
negócios. A auditoria da Deloitte não é apenas um exercício de 
compliance. 

O trabalho não se concentra apenas em números, mas em 
riscos, priorizando os tópicos mais relevantes para o seu negócio. 
Trazemos uma auditoria de qualidade com experiência inovadora, 
transparente, personalizada e integrada para oferecer insights que 
contribuem para a estratégia e as decisões de negócios. 
Nossa abordagem é completa e adaptável às necessidades 
e tamanho de cada organização com a qual trabalhamos. 
Construímos equipes com proficiência em assuntos de private 
companies. 
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Atendimento às empresas 
de capital fechado, empresas 
familiares, private equity e 
scale-ups

Consultoria Tributária
Demandas empresariais exigem regulamentações fiscais e, 
consequentemente, pedem mais atenção das organizações. A 
Deloitte traz pontos importantes para que as empresas possam 
expandir seus negócios, explorar novos mercados e transformar 
sua complexidade e riscos singulares em vantagens competitivas. 

A Deloitte oferece às empresas do programa uma ampla 
variedade de serviços fiscais, incluindo compliance, consultoria em 
gerenciamento tributário, fusões e a impostos. 



Deloitte Private
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Consultoria Empresarial
Hoje, negócios e tecnologia estão indissociavelmente ligados, 
independentemente do tamanho da empresa.  Manter-se atento 
ao ritmo do cenário tecnológico emergente pode ser difícil, 
mesmo para os líderes mais experientes. 
Nossos profissionais de tecnologia têm um amplo portfólio de 
serviços para ajudar sua empresa no processo de transformação 
digital.

Risk Advisory
Nossas soluções apoiam na gestão de riscos estratégicos, 
financeiro, operacional, tecnológico e regulatório, além de 
impulsionar o valor de sua empresa. 
Quer sua empresa esteja lançando um novo produto, embarcando 
em uma transação, integrando novas tecnologias ou enfrentando 
desafios do setor, é preciso identificar e endereçar os riscos 
emergentes.

Perspectivas
Nosso programa multifacetado utiliza eventos ao vivo, estudos, 
publicações, webcasts e outros veículos para divulgar informações 
personalizadas e relevantes para private companies. As ofertas 
incluem: 

• Relatório de perspectivas globais para empresas privadas;
• Série global de podcasts da Deloitte, Dbriefs, para empresas 

de capital fechado;
• Relatório global de problemas e oportunidades de empresas 

de capital fechado;
• Pesquisa global com empresas familiares;
• Programa Empresas com Melhor Gestão.

Financial Advisory
A nossa experiência em fusões e aquisições, fraude, litígios, 
reestruturação e recuperação judicial possibilitam que sua 
organização se torne mais forte e mais resiliente. Apoiamos as 
organizações nas mais diversas operações corporativas e em 
seus desafios de negócios: de transações de fusão e aquisição a 
processos de reorganização; de avaliação econômico-financeira à 
gestão de seus ativos.



Contatos-chave

Fabio Carneiro
Sócio líder do Deloitte Private Brasil 
fcarneiro@deloitte.com
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Sócio | Audit & Assurance 
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Risk Advisory 
Christian Silva
Sócio da área de Risk Advisory 
chrsilva@deloitte.com 

Financial Advisory
Nivaldo Mello
Sócio da área de Financial Advisory
ndemello@deloitte.com 

Consultoria Tributária
Edson Araújo
Sócio da área de Consultoria Tributária
edaraujo@deloitte.com 

Consultoria Empresarial
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fcarneiro@deloitte.com
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