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QUEM SOMOS

A Cicluss Consultores Associados 

é uma empresa especializada em serviços de 

Compliance, Inteligência e Apoio à Gestão

Estabelecida na cidade de Muriaé-MG, ela foi 

idealizada por profissionais com conhecimento e 

experiência nas áreas de Ciências Contábeis, 

Administração, Gerenciamento de Projetos, 

Educação e Tecnologia da Informação



QUEM SOMOS

As atividades são realizadas com foco no 

desenvolvimento das equipes internas, 

alinhando os objetivos organizacionais com 

aspectos da legislação vigente

A Cicluss avalia os processos implementados, 

propondo melhorias e buscando uma melhor 

eficácia na gestão da informação empresarial



MANUTENÇÃO DO CNP COMPLIANCE

INTELIGÊNCIA APOIO À GESTÃO



• Auditoria interna dos códigos GTIN utilizados,

identificando necessidades de melhorias e

adequações;

• Manutenção de dados junto à plataforma CNP;

• Inserção de itens a partir da geração de arquivo e

leitura de bancos de dados;

• Alinhamento de dados fiscais, como NCM e CEST,

que serão objeto de validação pela Nota Fiscal

Eletrônica;

• Avaliação de dados contidos nas bases de dados da

empresa (ERP);

• Treinamento e capacitação de pessoal interno para

futuras manutenções

MANTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE PRODUTOS CNP



• Conformidade Contábil, Tributária e Financeira;

• Gestão eficaz da informação corporativa;

• Implementação de processos;

• Metodologias de controle e avaliação constante;

• Estruturação de Centros de Resultado;

• Apuração tributária ajustada;

• Auditoria de Obrigações Acessórias

COMPLIANCE



• Desenvolvimento de projetos de 

Business Analytics e Business Intelligence;

• Integração com base de dados do cliente e outras

fontes externas para fins de extração, transformação e

carregamento de informações estratégicas;

• Plataforma intuitiva para análise de resultados e

performance da organização;

• Customização e aderência conforme necessidades;

• Projetos específicos para as áreas de vendas, custos,

produção, financeiro, tributário, compras, suprimentos

e controladoria

INTELIGÊNCIA 



• Revisão, diagnóstico e implementação 

de processos estratégicos;

• Planejamento Orçamentário e ajuste de metas;

• Análise de dados relacionados à lucratividade e apoio

às atividades comerciais da organização;

• Geração, monitoramento e interpretação de indicadores

chaves de gestão;

• Controle de Produção e Estoque, com mensuração de

eficiência e desvios no processos;

• Apuração assertiva de Custos de Produção

APOIO À GESTÃO 



• Indústrias de Laticínios 

• Cooperativas Agropecuárias 

• Indústrias de Embalagens

• Estabelecimentos varejistas 

• Software Houses

• Transportadoras 

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO



• Amplo conhecimento das operações do segmento lácteo

• Atuação em Projetos de implantação de softwares de gestão empresarial

• Processos envolvendo documentos fiscais específicos do setor

• Identificação de itens: Classificações fiscais, NCM, CEST

• Atendimento ao Bloco K (Livro Eletrônico de Estoque e Produção)

• Diagnóstico, levantamento e apuração de custos industriais

• Análise tributária: ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS 

• Implantação de Estruturação Contábil/Fiscal adequada à área de laticínios

• Rastreabilidade da produção de lácteos (origem da matéria prima até ponto de venda)

EXPERIÊNCIA NO SEGMENTO DE LATICÍNIOS



EXPERIÊNCIA NO SEGMENTO DE COOPERATIVAS

• Aspectos legais e normativos da legislação cooperativista

• Tributação Específica: Ato Cooperado e Ato Não Cooperado

• Identificação de incentivos e benefícios fiscais 

• Adequação de obrigações acessórias 

• Elaboração de Estatutos e Demonstrações Contábeis

• Apoio para realização de Assembleias de Cooperados

• Gestão do Capital Social e Distribuição de Sobras

• Projetos de Recuperação de Créditos Tributários



• Projetos de Recuperação de Créditos Tributários (PIS, 

COFINS, ICMS, IPI) com saneamento cadastral e 

revisão de Obrigações Acessórias

• Levantamento de Dados para elaboração da Ficha de 

Conteúdo de Importação (FCI);

• Consultoria específica na área de produção em 

atendimento ao SPED Bloco K 

• Apoio em projetos de Implantação e Revisão de 

recursos de Softwares de Gestão Empresarial 

PROJETOS ESPECIAIS
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