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A. QUEM SOMOS

QUEM SOMOS

Uma consultoria especializada na geração de resultados Bottom
Line, de forma célere, mensurável e duradoura
GERADORES DE RESULTADOS

ATUAÇÃO INTERNACIONAL

▪ Desde 2001 implementando projetos
geradores de resultados na última linha
com um índice de 100% de
recorrência/stickiness.

▪ Origem Brasileira com presença
internacional (projetos em 8 países).

PERFORMANCE COMPROVADA

CLIENTES SIGNIFICATIVOS

▪ Resultados comprovados em mais de
100 projetos

▪ Nossos clientes são referência nos
setores em que atuam: Aeronáutico;
Automotivo; Bancos e Seguradoras;
Comunicações; Educação; Hospitalar;
Petroquímico; TV e Entretenimento;
Varejo etc.

▪ Nossos clientes referendam nossa
atuação.
Fonte: Willy Group

▪ Escritórios em São Paulo, Buenos Aires,
Santiago, Lima e Monterrey.
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B. PROPOSTA DE VALOR
E DIFERENCIAIS

PROPOSTA DE VALOR E DIFERENCIAIS

Participar do risco na obtenção de resultados oferecendo uma
estrutura de honorários variáveis (success fee)

ATITUDE DE DONO
RESULTADOS EXPRESSIVOS - “dois dígitos”
CONCEITO DE CAIXA - “ao entrar na Tesouraria”
CELERIDADE - “resultados em 30/90 dias”
FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO - ”Acompanhamento mínimo de 24 a 60 meses”

Cliente
"melhor esforço"

PROCESSOS FORMALIZADOS - “controle pelo cliente”
AMPLO ESPECTRO - “soluções relevantes para segmentos, indústrias e setores”
NOTÓRIO-ESPECIALISTA - “+15 anos experiência”

Fonte: Willy Group
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C. CLIENTES SELECIONADOS

CLIENTES SELECIONADOS

Fonte: Willy Group
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Strong partnership

Mais de uma centena de clientes de primeira linha atendidos no
Brasil nos mais variados setores
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D. SOLUÇÕES

SOLUÇÕES

Nossas soluções customizadas atendem as necessidades específicas
de nossos clientes
1

2

3

4

5

SPEND

LEAN

TAXES

INVEST

STRATEGY

▪ Redução dos Custos ▪ Redução dos Custos ▪ Recuperação de
▪ Obtenção de
Indiretos
Produtivos
impostos pagos a
funding e redução
maior e
de custos financeiro
▪ Questionamento
▪ Aplicação dos
planejamento futuro ▪ Acesso a fundos
técnico por
conceitos do Toyota
consultores
Production System
▪ Reprocessamento
internacionais e
especialistas
por consultores
dos livros contábeis
locais com
especialistas
e folha de
estruturação
▪ Resultados em
pagamento
customizada
média superiores a ▪ Resultados em
30%
média superiores a ▪ Créditos apontados ▪ Melhores taxas ou
15%
em 30 dias
não apresentamos
propostas

Fonte: Willy Group

▪ Geração de
resultados
customizados
buscando aumento
de receitas
▪ Acesso ao network
da Willy somado a
vasta experiência da
equipe
▪ Incrementos
substancias na
lucratividade de
nossos clientes
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D1. SPEND

SPEND - detalhamento

Foca na recuperação e redução de custos em compras, suprimentos e
desembolsos gerando economias superiores a 30% em média

DIFERENCIAIS
▪ Questionamento Técnico com
especialista por área de atuação
▪ Resultados rápidos,
metrificados, materialmente
relevantes e em regime de caixa
▪ Metodologia Estruturada com
registro das ações em
andamento e restrições
▪ Média >30% de economias
▪ Foco na implementação, com
PMO online real time e
acompanhamento por 24 meses

Fonte: Willy Group

CASES

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Benefícios
▪
Billing
▪
Catering
Embalagens ▪
Logística
▪
Marketing
▪
Material de
Expediente
▪
▪ Mobilidade
(TPU/Taxi, Km)
▪
▪ MRO –
Manutenção/ ▪
Reparo/Operações
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Segurança
Patrimonial
Seguros
Serviços
Terceirizados
Syncpro
Tecnologia da
Informação
Telecomunicações
Utilities
Viagens
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SPEND - metodologia estruturada

Superando Sourcing e BIDs, nosso questionamento técnico e metodologia estruturada logram resultados acima das expectativas de nossos clientes
RAAR

DIAG

Relatório de Ações em
Andamento e Restrições

▪

Reuniões com gestores
responsáveis pela Área de
Atuação sob avaliação.

▪

Definição das ações em curso e
seus impactos quantitativos e
qualitativos sobre o projeto.

▪

Registro de restrições para a
execução do projeto.
RAAR (Ações em Andamento e
Restrições)

IMPL

Hipóteses de
melhoria

Diagnóstico

RAAR (Ações em Andamento
e Restrições)
INFO
(InformaçõesJnecessárias)

HIPO

INFO+ (informações
mandatórias disponíveis)

▪

Apresentação das alternativas
técnicas de ações / medidas de
redução de custos.

▪

Detalhamento de
recursos/escopo sob avaliação.

▪

Definição da estratégia comercial
a ser adotada.

▪

Identificação do custo total.

▪

▪

Mapeamento dos níveis de
qualidade / SLA (Service Level
Agreement) praticados.

Refinamento de cada alternativa
proposta ‘a quatro mãos’.

▪

▪

Definição das métricas e
referências para cálculo das
economias e resultados do
projeto.

Preparação, planejamento
detalhado e aprovação do
processo de implementação de
cada alternativa.

▪

Aprovação, pelo comitê
executivo, das ações a serem
detalhadas com estimativas de
economias a serem alcançadas;
plano de implementação e
registro dos motivos para
potenciais recomendações
refutadas.

DIAG (Diagnóstico
Exaustivo)

Duração

HIPO (Alternativas aprovadas
para prosseguimento) e CRON
(respectivo cronograma)
1 semana

Documento inicial

Fonte: Willy Group

4 semanas, condicionado a
disponibilidade das informações

2 semanas

CA$H
Acompanhamento
de resultados

Implementação
▪

▪

Aprovação dos critérios de
avaliação a serem utilizados.

▪

CRIT (Critérios de
Avaliação)

Monitoramento mensal dos
ganhos auferidos e SLA’s
praticados.

▪

Acompanhamento mínimo de
24 meses.

Preparação do processo de
implementação, envolvendo
todas as fases desde a
apresentação de novas fontes de
fornecimento, se aplicável,
negociação e formalização da
recomendação da Willy.

ATEST (Atestado de
Conclusão e Capacidade
Técnica)

FRIM (Recomendações a
serem Implementadas)
▪

Preparação e formalização de
contratos e planos de
contingência.

▪

Quantificação dos ganhos a
serem obtidos.
CA$H (Cash
Calculation Model)
4 semanas, condicionado a complexidade das soluções selecionadas

Mínima de 24 a 60 meses

Documento final assinado pelo cliente
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D2. LEAN

LEAN - detalhamento

Utiliza o TPS para a eliminação de sobrecarga, desbalanceamento e
atividades sem valor agregado (3 Ms) buscando produzir mais com
menos
DIFERENCIAIS
▪ Equipe sênior com mais de 20
anos de experiência em TPS
▪ Foco no A3 implementado com
PMO online real time e
acompanhamento por 24 meses
▪ Participar do risco na obtenção
dos resultados
▪ Legado prático e não teórico
▪ Resultados rápidos,
metrificados, materialmente
relevantes e em regime de caixa
▪ Metodologia Estruturada com
registro das ações em
andamento e restrições
▪ Média >15% de economias
Fonte: Willy Group

CASES

ÁREAS DE ATUAÇÃO
▪ Aumento de
eficiência
▪
▪ Aumento de
produtividade
▪ Redução de
▪
estoques
▪ Redução de
WIP
▪ Redução de
retrabalhos
▪ Redução de
refugos
▪ Redução de
movimentação

interna
Aumento de
confiabilidade
de entrega
Otimização de
custos
logísticos
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LEAN - metodologia estruturada

Foco na implementação e nossa metodologia estruturada asseguram resultados materialmente relevantes, tangíveis e duradouros
RAAR

DIAG

Relatório de Ações em
Andamento e Restrições

▪

INFO+ (informações
mandatórias disponíveis)
▪

Reuniões com gestores
responsáveis pela Área de
Atuação sob avaliação.

▪

Definição das ações em curso e
seus impactos quantitativos e
qualitativos sobre o projeto.

▪

Registro de restrições para a
execução do projeto.
RAAR (Ações em Andamento e
Restrições)

▪

Elaboração do Mapa de Fluxo de
Valor (VSM - Value Stream Map)
corrente e futuro identificando as
áreas ou processos com maiores
potenciais de otimização.
Preparação do ‘A3 mãe’
registrando as principais áreas a
serem trabalhadas, indicadores de
desempenho e metas globais a
serem alcançadas e ‘A3 filhos’
detalhando cada área e
respectivos objetivos.

▪

Mapeamento dos níveis de
qualidade / SLA (Service Level
Agreement) praticados.

▪

Definição das métricas e referências para cálculo das economias e
resultados do projeto.

Duração

DIAG (Diagnóstico Exaustivo)

1 semana

Documento inicial

Fonte: Willy Group

4 semanas, condicionado a
disponibilidade das informações

IMPL

Hipóteses de
melhoria

Diagnóstico

RAAR (Ações em Andamento
e Restrições)
INFO
(InformaçõesJnecessárias)

HIPO

▪

Realização de Workshops com a
alta gestão do cliente para discussão da viabilidade de implantação
das soluções.

▪

Apresentação das necessidades de
investimentos (se for aplicável).

▪

Definição dos Kaizens a serem
conduzidos e necessidade de
envolvimento/comprometimento
dos colaboradores do cliente.

▪

Refinamento de cada alternativa
Kaizen ‘a quatro mãos’.

▪

Aprovação, pelo comitê executivo,
dos Kaizens a serem detalhados
com estimativas de economias a
serem alcançadas; plano de implementação e registro dos motivos
para potenciais recomendações
refutadas.
HIPO (Alternativas aprovadas
para prosseguimento) e CRON
(respectivo cronograma)
2 semanas

CA$H
Acompanhamento
de resultados

Implementação
▪

Definição das equipes de Kaizen.

▪

▪

Preparação do processo de
implementação e formalização
da recomendação da Willy junto
ao comitê executivo e
colaboradores do cliente
envolvidos em cada Kaizen.

Monitoramento mensal dos
ganhos auferidos e SLA’s
praticados.

▪

Acompanhamento mínimo de
24 meses.

FRIM (Recomendações
de Kaizens a serem
Implementados)
▪

Mobilização e treinamento das
equipes.

▪

Condução dos Kaizens.

▪

Verificação da sustentabilidade
das melhorias.

▪

Quantificação dos ganhos a
serem obtidos.

ATEST (Atestado de
Conclusão e Capacidade
Técnica)

CA$H (Cash
Calculation Model)
4 semanas, condicionado a complexidade das soluções selecionadas

Mínima de 24 a 60 meses

Documento final assinado pelo cliente
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D3. TAXES

TAXES - detalhamento

Objetiva o planejamento tributário e a recuperação
ADMINISTRATIVA de impostos pagos a maior pelos clientes

DIFERENCIAIS
▪ 100% de assertividade, com
resultados rápidos, metrificados,
materialmente relevantes e em
regime de caixa
▪ 100% compliance (Auditorias, Fisco
e MCTI/laudo creditatório)
▪ Foco nas recuperações
administrativas e acompanhamento
até a prescrição das obrigações
(mínimo de 5 anos ou trânsito em
julgado)
▪ Participar do risco na obtenção dos
resultados
▪ Metodologia Estruturada com
registro das ações em andamento e
restrições
Fonte: Willy Group

CASES

ÁREAS DE ATUAÇÃO
▪ Recuperação de Verbas
Previdenciárias (INSS)
▪ Recuperação de PIS/COFINS e
Outros Tributos
Administrativamente
▪ Planejamento Tributário
▪ INOVATEC - Benefícios fiscais
advindos de Projetos de
Inovação Tecnológica
▪ IPTU

18

TAXES - metodologia estruturada

Focados em créditos administrativos nossa metodologia estruturada identifica valores a serem recuperados em 15 a 30 dias
RAAR

DIAG

Relatório de Ações em
Andamento e Restrições

▪

▪

▪

Reuniões com gestores
responsáveis pela Área de
Atuação sob avaliação.

INFO+ (informações
mandatórias disponíveis)
▪

Identificação dos créditos
potencialmente compensáveis pela
empresa.

▪

Informação de potenciais
contingências observadas no curso
do trabalho (apesar de não ser o
foco da atuação registramos para
o cliente potenciais débitos ou
riscos para gestão do mesmo).

Definição das ações em curso e
seus impactos quantitativos e
qualitativos sobre o projeto.
Registro de restrições para a
execução do projeto.

Duração

RAAR (Ações em Andamento e
Restrições)

1 semana

Documento inicial

Fonte: Willy Group

▪

Registro de todo o respaldo
técnico e legal para captura dos
créditos.
DIAG (Diagnóstico Exaustivo
incluso no Relatório Técnico
Preliminar)

4 semanas, condicionado a
disponibilidade das informações

IMPL

Hipóteses de
melhoria

Diagnóstico

RAAR (Ações em Andamento
e Restrições)
INFO
(InformaçõesJnecessárias)

HIPO

▪

Detalhamento das alternativas
técnicas de compensação e/ou
recuperação judicial.

▪

Refinamento de cada alternativa
proposta ‘a quatro mãos’.

▪

Preparação, planejamento
detalhado e aprovação do
processo de implementação de
cada alternativa.

▪

Aprovação, pelo comitê
executivo, dos créditos a serem
tomados com estimativas de
recuperações e economias a serem
alcançadas; plano de
implementação e registro dos
motivos para potenciais
recomendações refutadas.
HIPO (Alternativas aprovadas
para prosseguimento ), CRON
(respectivo cronograma), inclusos
no Relatório Técnico Preliminar)

2 semanas

CA$H
Acompanhamento
de resultados

Implementação
▪

Detalhamento dos ‘Dossiês’ que
respaldam potenciais
compensações e recuperações
judiciais.
FRIM (Recomendações a
serem Implementadas e
Dossiês de Suporte)

▪

Compensação dos créditos
Administrativos.

▪

Ingresso de ações judiciais para
os créditos ‘não pacificados’.

▪

Quantificação dos ganhos a
serem obtidos.

▪

Monitoramento mensal dos
ganhos auferidos e SLA’s
praticados.

▪

Acompanhamento mínimo de
24 meses.
ATEST (Atestado de
Conclusão e Capacidade
Técnica)

CA$H (Cash
Calculation Model)

4 semanas, condicionado a complexidade das soluções selecionadas

Mínima de 24 a 60 meses

Documento final assinado pelo cliente
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D4. INVEST

INVEST - detalhamento

Trata das questões de funding, juros, financiamento e investimento
de nossos clientes

DIFERENCIAIS
▪ Não perdemos por taxas, caso
contrário, não apresentamos
proposta de trabalho
▪ Acesso direto a recursos
internacionais, locais e capital
proprietário
▪ Resultados rápidos, metrificados,
materialmente relevantes e em
regime de caixa
▪ 100% compliance (Auditorias, Fisco
e CVM)
▪ Soluções customizadas através de
operações estruturadas
▪ Participar do risco na obtenção dos
resultados
Fonte: Willy Group

CASES

ÁREAS DE ATUAÇÃO
▪ Shaping / Reestruturações /
M&A
▪ Reperfilamento do Custo de
Capital
▪ Sales and Lease Back (SLB)
▪ Build to Suit (BTS)
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INVEST - metodologia estruturada

Focados em créditos administrativos nossa metodologia estruturada identifica valores a serem recuperados em 15 a 30 dias
RAAR

DIAG

Relatório de Ações em
Andamento e Restrições

INFO+ (informações
mandatórias disponíveis)
▪

Reuniões com gestores
responsáveis pela Área de
Atuação sob avaliação.

Detalhamento de recursos/escopo
sob avaliação.

▪

▪

Definição das ações em curso e
seus impactos quantitativos e
qualitativos sobre o projeto.

Identificação do custo total de
funding (captações e aplicações)
da empresa.

▪

▪

Registro de restrições para a
execução do projeto.

▪

RAAR (Ações em Andamento e
Restrições)

Definição das métricas e
referências para cálculo das
economias e resultados do
projeto.

▪

Apresentação das alternativas
técnicas de ações / medidas de
redução de custos ou melhora nos
retornos sobre investimentos.

▪

Definição da estratégia financeira
a ser adotada.

▪

Refinamento de cada alternativa
proposta ‘a quatro mãos’.

▪

Preparação, planejamento
detalhado e aprovação do
processo de implementação de
cada alternativa.

▪
DIAG (Diagnóstico Financeiro
Exaustivo)

IMPL

Hipóteses de
melhoria

Diagnóstico

RAAR (Ações em Andamento
e Restrições)
INFO (InformaçõesJ
necessárias/ "Kit Banco")

HIPO

Aprovação, pelo comitê executivo,
das ações a serem detalhadas com
estimativas de economias a serem
alcançadas; plano de
implementação e registro dos
motivos para potenciais
recomendações refutadas.

CA$H
Acompanhamento
de resultados

Implementação
▪

Identificação de novas fontes de
funding, locais e internacionais,
garantias, negociação e
formalização das recomendações
da Willy.

FRIM (Recomendações a
serem Implementadas)
▪

Preparação e formalização de
contratos e planos de
contingência.

▪

Quantificação dos ganhos a
serem obtidos.

▪

Monitoramento mensal dos
ganhos auferidos e SLA’s
praticados.

▪

Acompanhamento mínimo de
24 meses.
ATEST (Atestado de
Conclusão e Capacidade
Técnica)

CA$H (Cash
Calculation Model)

Duração

HIPO (Alternativas aprovadas
para prosseguimento) e CRON
(respectivo cronograma)
1 semana

Documento inicial

Fonte: Willy Group

4 semanas, condicionado a
disponibilidade das informações

2 semanas

4 semanas, condicionado a complexidade das soluções selecionadas

Mínima de 24 a 60 meses

Documento final assinado pelo cliente
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D5. STRATEGY

STRATEGY - detalhamento

Desenvolve soluções inovadoras e customizadas que maximizam a
obtenção de receitas materialmente relevantes para os clientes

DIFERENCIAIS
▪ Equipe sênior com mais de 20 anos
de experiência
▪ Participar do risco na obtenção dos
resultados
▪ Alavancar os ativos de nosso
network na obtenção de resultados
▪ Resultados rápidos, metrificados,
materialmente relevantes e em
regime de caixa
▪ Metodologia Estruturada
▪ Foco na implementação com PMO
online real time

Fonte: Willy Group

CASES

ÁREAS DE ATUAÇÃO
▪ Geração de Receitas
▪ Barters
▪ Fidelização da Folha de
Pagamentos

24

STRATEGY - metodologia estruturada

Soluções inovadoras e nossa metodologia estruturada asseguram
resultados materialmente relevantes para nossos clientes
RAAR

DIAG

Relatório de Ações em
Andamento e Restrições

▪

Reuniões com gestores
responsáveis pela Área de
Atuação sob avaliação.

▪

Definição das ações em curso e
seus impactos quantitativos e
qualitativos sobre o projeto.

▪

Registro de restrições para a
execução do projeto.
RAAR (Ações em Andamento e
Restrições)

INFO+ (informações
mandatórias disponíveis)

IMPL

Hipóteses de
melhoria

Diagnóstico

RAAR (Ações em Andamento
e Restrições)
INFO (InformaçõesJ
necessárias)

HIPO

▪

Apresentação das alternativas
técnicas de ações / medidas de
redução de custos.

▪

Detalhamento de recursos/escopo
sob avaliação.

▪

Definição da estratégia comercial a
ser adotada.

▪

Identificação do custo total.

▪

▪

Mapeamento dos níveis de
qualidade / SLA (Service Level
Agreement) praticados.

Refinamento de cada alternativa
proposta ‘a quatro mãos’.

▪

Preparação, planejamento
detalhado e aprovação do
processo de implementação de
cada alternativa.

▪

Aprovação, pelo comitê
executivo, das ações a serem
detalhadas com estimativas de
economias a serem alcançadas;
plano de implementação e registro
dos motivos para potenciais
recomendações refutadas.

▪

Definição das métricas e
referências para cálculo das
economias e resultados do
projeto.
DIAG (Diagnóstico Exaustivo)

CA$H
Acompanhamento
de resultados

Implementação
▪

Identificação novos mercados ou
fontes de receitas, negociação e
formalização da recomendação
da Willy

▪

Preparação do processo de
implementação.
FRIM (Recomendações a
serem Implementadas)

▪

Preparação e formalização de
contratos e planos de
contingência.

▪

Quantificação dos ganhos a
serem obtidos.

▪

Monitoramento mensal dos
ganhos auferidos e SLA’s
praticados.

▪

Acompanhamento mínimo de
24 meses.
ATEST (Atestado de
Conclusão e Capacidade
Técnica)

CA$H (Cash
Calculation
Model)

Duração

HIPO (Alternativas aprovadas
para prosseguimento) e CRON
(respectivo cronograma)
1 semana

Documento inicial

Fonte: Willy Group

4 semanas, condicionado a
disponibilidade das informações

2 semanas

4 semanas, condicionado a complexidade das soluções selecionadas

Mínima de 24 a 60 meses

Documento final assinado pelo cliente
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E. NOSSOS
HONORÁRIOS

NOSSOS HONORÁRIOS

Atuamos preferencialmente sob a modalidade de Success Fee (1/2)
Economias totais líquidas geradas ao nosso CLIENTE [R$ milhões]
[%] de participação da WILLY1

50%

Até R$ 2,5 milhões
R$ 2,5 – R$ 10 milhões

R$ 10 – R$ 30 milhões
+R$ 30 milhões

40%
30%
20%

100%

100%

100%

100%

1

SPEND

2

LEAN

1) Honorário Líquidos, ou seja, IR/CS/PIS/COFINS/ISS cobrados adicionalmente
Fonte: Willy Group
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NOSSOS HONORÁRIOS

Atuamos preferencialmente sob a modalidade de Success Fee (2/2)
Economias totais líquidas geradas ao nosso CLIENTE [R$ milhões]
[%] de participação da WILLY1

Até R$ 0,5 milhões

R$ 0,5 – R$ 10 milhões

+R$ 10 milhões

50%
25%
10%

100%

100%

100%

3

TAXES ADM.

Nos casos de
mandado de
segurança o
fee é de 30%

1) Honorário Líquidos, ou seja, IR/CS/PIS/COFINS/ISS cobrados adicionalmente
Fonte: Willy Group
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POR QUE A WILLY NÃO É CARA

Resultados mais rápidos, representativos e a relação de confiança
fazem com que os clientes fiquem com a WILLY por mais de 10 anos

EVITAMOS A
PRESCRIÇÃO DE
ECONOMIAS

▪ Diagnóstico realizado em 30 dias ou a WILLY paga R$100mil por categoria não entregue no
prazo;
▪ Em TAXES a cada 1/60 prescreve 100% dos potencias créditos do mês, os mais valiosos. As
“Big 4” levam 9 -12 meses e WILLY de 1-3 meses.
▪ Em SPEND, LEAN etc, nossos técnicos com +15anos de experiência em 30 dias vs. 6-9 meses
de concorrentes que ainda cobram Retainer.

IMPLEMENTAMOS
RESULTADOS
>30% ACIMA DO
MELHOR ESFORÇO
DO CLIENTE

▪ Assegurado em contrato (RAAR) o cliente só compartilha resultados que não lograria
sozinho.
▪ WILLY só cobra após resultado na tesouraria do cliente, não precisa de Budget.
▪ “Dedicação é dinheiro”, sem potenciais resultados a iniciativa é encerrada em uma
semana.

RELAÇÃO DE
CONFIANÇA

▪ Amplitude de soluções com mesma profundidade de conhecimento técnico, mesma
metodologia e resultados materialmente relevantes.
▪ Escala de honorários regressiva permite chegar rapidamente a 25-30% para a WILLY.
▪ Consultancy of Choice: nos tornamos o braço estratégico para reduções de custos de nossos
clientes.

Fonte: Willy Group
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