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A Diversa Contabilidade e Consultoria Empresarial nasceu em 2007, mas desenvolveu 
em 2011, através de uma fusão realizada entre um antigo escritório de contabilidade 
de Belo Horizonte e uma equipe composta por profissionais da contabilidade, 
executivos e professores universitários. Hoje o escritório possui atuação nacional. 
 
O propósito fundamental da empresa é o de prestar serviços contábeis e de 
consultoria empresarial especializados notadamente voltados para Clínicas Médicas, 
Consultórios Médicos, Clínicas Odontológicas e de Saúde, Cooperativas e ONGS.  
 
Além de ser um escritório de contabilidade, a Diversa é um centro fomentador de 
informações que abrangem as inúmeras áreas da gestão empresarial, com foco 
principal em empresas de saúde e cooperativas.  
 



 Ética; 
 
 Transparência; 
 
 Excelência; 
 
 Respeito ao cliente; 
 
 Liberdade com Disciplina; 
 
 Suporte ao desenvolvimento empresarial. 



 Abertura e baixa de empresas, clínicas, consultórios, ONGS e cooperativas; 
 
 Contabilização e emissão dos livros contábeis e demonstrações contábeis; 
 
 Apuração de tributos, emissão de guias e envio das obrigações acessórias; 
 
 Emissão de folha de pagamento, encargos trabalhistas e todas as rotinas de 

pessoal; 
 
 Auditoria interna e contábil; 
 
 Consultoria empresarial; 

 
 Consultoria Financeira; 

 
 Valuation; 

 
 Aconselhamento Empresarial – Gratuito para Clientes. 
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Cooperativa 

CMO – ONCOLOGIA SANTA CASA BH 



       “ Estamos satisfeitos com os serviço da Diversa Contabilidade” 
 

Dr. Gustavo Baumgratz   
 Oncologista – CMO Santa Casa BH 

                                            “ Excelentes conselheiros e contadores” 

 
Dr. Gustavo Iacomini  

 Chefe e Proprietário da Clinica Odontológica   Gustavo Iacomini 
 

“ Somos clientes da Diversa desde 2013 e estamos muito satisfeitos com  o trabalho realizado. Confiança   
e comprometimento com os seus clientes” 

 
Clarinda Macedo  

 Prosperhar Gestão de Pessoas ,  Master Coach e Superintendente de Pessoas Grupo Santa de BH 

 

“ Fazem  sete anos que trabalhamos com a Diversa Contabilidade e somos testemunhos da competência e 
dedicação de toda a equipe” 

 
Júlio César de Souza Silva  

 Gerente da Cooperativa de Funcionários da Suggar 


