
ApresentAção  
InstItucIonAl



AgendA

grupo  
MAInhArdt
Conheça um pouco  
da nossa trajetória 
até aqui.

1

nossos 
servIços
Contabilidade Tradicional 
e BPO - Business Process 
Outsourcing.

2

nossAs 
soluções
Sistemas inteligentes  
para gestão de alta  
performance.

3

nossos 
clIentes
Conheça alguns dos  
nossos clientes e veja  
os depoimentos.

4



QueM
soMos

Temos um time de profissionais focados em entregar 
prazos e resultados para os clientes.  

Para isso, investimos em constante atualização  
e capital humano, promovendo a cultura  

de uma parceria duradoura com nossos clientes.



crIAMos cAses 
de sucesso

Buscamos sempre um relacionamento efetivo  
com nossos clientes, oferecendo caminhos  
e soluções que alcancem os resultados esperados.
Nossos serviços possuem alto valor agregado, 
permitindo que o negócio atinja máxima  
performance e eficiência e nossos sistemas  
garantem a confiabilidade da informação,  
auxiliando de forma assertiva a tomada de decisão.

Em mais de 50 anos, temos o orgulho de ser uma das maiores empresas  
com foco em gestão em todo o estado de Santa Catarina e nessa caminhada,  
adquirimos uma sólida experiência de mercado que nos fez expandir horizontes,  
atingir outros públicos e construir parcerias de grande sucesso.



J. MAInhArdt 
contAbIlIdAde

1964

A Organização Contábil 
J. Mainhardt é fundada 
pelo José Mainhardt.

JoInvIlle  
e ItAJAí, sc
Para atender um importante 
grupo econômico foi aberta 
a filial de Joinville.

1998
J. MAInhArdt  
eM bluMenAu, sc
Expansão fora do Alto Vale 
com abertura de filial em 
Blumenau-SC.

J. MAInhArdt  
eM rIo do sul, sc
Foi aberta a filial em Rio do 
Sul (capital do Alto Vale) para 
atender empresas de maior 
porte nessa região.

19921981

lInhA
do teMpo

Atendendo neste ano clientes de 
Curitiba e Florianópolis, além das filiais, 
a J. Mainhardt criou laços com as 
empresas parceiras Mainhardt Sistemas 
e renomados escritórios de advocacia 
e consultoria para dar suporte a grande 
operações de clientes.

J. MAInhArdt  
& AssocIAdos

2000



eXpAnsão regIonAl 
ItAJAí

unus  
consultorIA
A necessidade de uma  
empresa focada em consultoria 
para gestão e tributação originou 
em 2010 a UNUS Consultoria.

2010
reconhecIMento 
no sul do brAsIl
Somos reconhecidos 
como uma das maiores 
organização contábil 
do Sul do Brasil

2016

eXpAnsão eM 
FlorIAnópolIs

Ipo nA nAsdAQ
Chegamos na capital 
do estado atendendo 
empresas de grande 
porte na modalidade 
BPO.

Participamos ativamente 
do IPO de um dos nossos 
clientes na Nasdaq.

2014 2020

lInhA
do teMpo

Com o importante 
crescimento econômico na 
região da foz do rio Itajaí 
abrimos a filial nesta cidade.

2003

Empresa especializada em 
serviços paralegais é aberta para 
atender clientes que necessitam 
de maior complexidade.

2005

servIços pArAlegAIs de 
MAIor coMpleXIdAde



conheçA
As eMpresAs 
pArceIrAs 
do grupo 
MAInhArdt

Parcerias de sucesso



 nossos  
servIços

Ofertamos todas as modalidades  
de atendimento do mercado, 

focando sempre  
em dar ao cliente a melhor  

solução para suas demandas.



servIços  
FocAdos eM 
perForMAnce

O Business Process Outsourcing 

é um modelo de atendimento 

direcionado a empresas que 

possuem ou estão em fase de 

implantação de um sistema ERP. 

Os profissionais realizam as rotinas 

da contabilidade na sede do 

cliente, de forma presencial ou via 

acesso remoto.

contAbIlIdAde
trAdIcIonAl
É um modelo de atendimento, 

direcionado para empresas 

de pequeno e de médio porte 

que não possuem um Sistema 

Integrado de gestão.

bpo



contA-
bIlIdAde 
trAdIcIonAl

Serviços BSP
FISCAL CONTÁBIL FOLHA DE PAGAMENTO PARALEGAL

Assessoria na escolha da  
Opção Tributária Processamento Contábil Administração do  

Departamento Pessoal Societário

Análise dos Impactos  
Tributários

Atendimento as Obrigações  
Principais e Assessórias

Responsabilidade sobre  
Rotinas Trabalhistas e  
Previdenciárias

Certificado Digital

SPED Fiscal Contabilidade Gerencial  Processamento de Folha de  
Pagamento Estrangeiro

Elaboração de Relatórios e
Balancetes mensais AlvaráE-social

Certidões

Banco Central

Apuração dos Impostos

Atendimento às Obrigações  
Principais e Assessórias

Escrituração Fiscal



FISCAL CONTÁBIL FINANCEIRO FOLHA DE
PAGAMENTO PARALEGAL CONSULTORIA

Assessoria na escolha  
da Opção Tributária

Processamento  
Contábil

Contas a Pagar e a  
Receber

Administração do  
Departamento Pessoal  Societário Consultoria e  

Planejamento Tributário

Análise dos Impactos  
Tributários

Atendimento as  
Obrigações Principais  
e Assessórias

Tesouraria
Responsabilidade sobre  
Rotinas Trabalhistas
e Previdenciárias

Certificado Digital
Regimes Especiais e  
Tratamentos Tributários  
Diferenciados

SPED Fiscal
Contabilidade  
Gerencial

Processamento de  
Folha de Pagamento Estrangeiro Revisão de Obrigações  

Acessórias

Elaboração de  
Relatórios e  
Balancetes mensais

AlvaráE-social
Revisão de Cadastro de
Produtos

Apuração dos  
Impostos

Certidões Recuperação de Créditos  
Tributários

Atendimento às  
Obrigações Principais  
e Assessórias

Banco Central Habilitação em Comércio  
ExteriorEscrituração Fiscal

Parcelamento de Débitos

Compensação de tributos

Serviços BPO

bpo -
busIness  
process
outsourcIng



nossA 
eQuIpe
operAndo
seu erp

Tenha em seu domínio todas as informações  
do seu negócio. A ferramenta ERP de gestão empresarial  
possui o conceito de toque único, onde um lançamento alimenta  
todas as informações do sistema, simplificando  
o cruzamento de informações e a capacidade de análise do negócio.

Análise de custos,  
mAnufAturA e suprimentos.

simulAção e projeções  
de cenários.

Gestão finAnceirA  
e áreA de controlAdoriA.



Após realizarmos os lançamentos e 

concluir o fechamento nossa equipe 

apresentará o cenário atual da empresa 

para que todos os envolvidos na gestão 

possam entender os pontos importantes 

e tomar as decisões mais assertivas.

AcoMpAnhe 
os resultAdos 
dA suA 
eMpresA! 

coMo FuncIonA?



• Lucro / Prejuízo Mensal

• Receita Operacional Bruta

• Deduções de Receita

• Custo de Mercadoria Vendida

• Custo do Produto Vendido

• Despesas por Mês

• Despesas em detalhes

• % Despesas sobre Receita

• Caixa e Equivalentes Mensal

• Caixa e Equivalentes Acumulado

• Composição do Passivo

• Composição do Ativo

• Índice de Liquidez

• Índices de Rentabilidade

• Índices de Endividamento

AcoMpAnhe 
os resultAdos 
dA suA 
eMpresA! 

gráFIcos

Lucro / Prejuízo Mensal

PREVISTO

RH

Estoque

P&D

Financeiro

Produção

Logística

Comercial

REALIZADO

Despesas por Mês

27%

18%

8%

7%

6%

6%

25%



Através do nosso corpo técnico com 

experiências em diversos segmentos e 

parceiros especialistas atualizamos as 

empresas com oportunidades de recuperações 

de impostos, aproveitamento de benefício 

fiscal, regimes especiais entre outros benefícios.

AcoMpAnhe 
os resultAdos 
dA suA 
eMpresA! 



 Alguns dos  
nossos 

clIentes

Do convívio e da parceria com nossos  
clientes conseguimos criar laços  

e histórias de sucesso.  
Nessa troca contínua de experiências,  

conseguimos fazer o que sempre  
nos propomos a fazer: levá-los  
a alçar voos cada vez maiores.



 Alguns dos  
nossos 
clIentes



 Alguns dos  
nossos 
clIentes



“Encontramos na Mainhardt o  
parceiro ideal para estruturar  nosso 
ambiente de gestão empresarial, 
com excelente atendimento e 
entregas de qualidade dentro do 
prazo esperado.”

LUIZ EDUARDO 
KRETZER
CFO – AMcom Sistemas de Informação

“A Mainhardt conseguiu redesenhar todos os  
nossos processos de gestão com muita eficiência.  

Dessa forma, nossas decisões passaram a ser  
bastante acertadas, pois a informação é sempre

atualizada e confiável.”

SÍLVIO DA PAZ
Diretor Presidente - Silmaq

“A Mainhardt superou as  
expectativas, fornecendo as  
soluções e expertises que  
precisávamos para nossa gestão  
empresarial.”

NELSON 
ZIEHLSDORFF
Diretor Presidente – Semex Brasil



(47) 3231-8800 | (47) 99257-0849
Teams/Skype for Business: marcelo.junior@mainhardt.com.br
Rua Dois de Setembro, 2639 
Itoupava Norte, Blumenau/SC

MArcelo cunhA JunIor
gerente coMercIAl

MAInhArdt bluMenAu
Rua Dois de Setembro, 2639 – Sala 02 A 05
Itoupava Norte - Blumenau - 89052-001
Telefone: (47) 3231-8800

MAInhArdt JoInvIlle
Rua Ministro Calógeras, 1381
Anita Garibaldi - Joinville - 89202-005
Telefone: (47) 3145-8000

MAInhArdt ItAJAí
Rua Dr. José Bonifácio Malburg, 425
Centro - Itajaí - 88301-350
Telefone: (47) 3046-0405

MAInhArdt FlorIAnópolIs

mainhardt.com.br

/mainhardtcontabilidade

/mainhardtcontabilidade

/company/mainhardt-contabilidade


