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Compliance
tributário

Como a sua empresa está
trabalhando a automação
para garantir o compliance
no backoffice?
As constantes transformações no mercado exigem das
empresas maior agilidade e alta performance. Para isso,
os departamentos devem ser integrados e contar com
soluções digitais eficazes e customizadas às necessidades,
cultura e prioridades da organização, permitindo estratégias
direcionadas ao core business de atuação.
A Grant Thornton investe constantemente em inovação, tecnologia e pessoas
para aumentar a eficiência do backoffice de nossos clientes e identificar
oportunidades de melhorias de seus processos em compliance com as
regulações fiscais e os aspectos legais com maior agilidade e segurança.

Aumente o potencial competitivo dos seus negócios
por meio da Inteligência Artificial para mitigar riscos
e reduzir custos. Conheça nossos serviços:
Escrituração contábil
Com soluções integradas e automação dos processos contábeis é possível minimizar
riscos de inconsistências ocorridas por registros manuais, reduzir custos, como também
pode garantir maior agilidade às entregas e permitir foco no core business.
• Elaboração de plano de contas customizado;
• Análise de documentação comprobatória
original e classificação contábil de acordo com
as normas e princípios brasileiros vigentes;
• Registro de documentos no sistema ERP de
forma automatizada;
• Elaboração de balanços consolidados
e fechamentos contábeis, atendendo
calendários diferenciados;

• Geração de informações contábeis,
atendendo aspectos legais e de
gerenciamento do cliente com capacitação
para elaboração de informações das
normas USGAAP e IFRS;
• Realização de conciliações das contas
patrimoniais com base em sistema desenvolvido
especificamente para atender as necessidades
de cada cliente;

Compliance tributário
Com a utilização de tecnologia de ponta, em conjunto com a competência de nossas
equipes multidisciplinares, conseguimos garantir o compliance e, ainda, identificar
oportunidades de redução da carga tributária de nossos clientes, o que torna a nossa
entrega diferenciada no mercado.

Folha de pagamento
Transforme o departamento de recursos humanos em um ambiente tecnológico estratégico, sem
perder a gestão e a governança sobre o aspecto operacional. Nossos serviços auxiliam com:
• Elaboração de folha de pagamento e
cálculo dos encargos sociais;
• Registros e manutenção documental de
admissões e demissões;
• Elaboração de obrigações acessórias anuais:
DIRF, RAIS e informes de rendimentos;
• Elaboração das datas de concessão de férias;

• Acompanhamento de acordos, convenções e
dissídios coletivos;
• Administração de benefícios;
• Assessoria trabalhista e previdenciária no
atendimento à fiscalização;
•

Implantação de portal para gestão e interação
com os colaboradores da empresa.

Gerenciamento financeiro
A partir de um sistema de automação, que permita a integração das atividades, é possível realizar
um gerenciamento financeiro mais eficaz e capaz de trazer maior segurança das informações
contábeis. Com base em metodologias próprias gerenciadas pelo ERP de maneira personalizada,
auxiliamos empresas com:
Contas a pagar

Contas a receber

• Análise da documentação suporte, obtenção de
aprovações internas e preparo dos processos;
• Inclusão dos processos de pagamento no
sistema bancário;
• Solicitação e obtenção de liberação dos
pagamentos junto aos clientes;
• Verificação e confirmação da realização
dos pagamentos diariamente;
• Registro das baixas no sistema
automatizado ERP;
• Fluxo de caixa.

• Verificação dos recebimentos diariamente;
• Identificação dos recebimentos e efetivação
de baixas no sistema automatizado ERP;
• Emissão do Aging Report – relatório de
contas a receber vencidas;
• Emissão e manutenção de boletos
bancários;
• Cobrança;
•

CFO compartilhado.

Startup
O mercado brasileiro é reconhecido como um centro de crescimento empresarial e inovação,
atraindo empresas interessadas em expandir os negócios e iniciar operação no Brasil. Esse processo
de internacionalização exige planejamento e estruturação para atender as exigências tributárias
locais com a rapidez e a eficiência necessárias para trazer solidez ao negócio. Conte conosco:
• Estruturação tributária;

• Serviços financeiros – tesouraria;

• Planejamento orçamentário;

• Uso de endereço;

• Serviços de paralegal;

• Assinaturas de contratos de venda e compra;

• Solicitação de inscrições federal, estadual
e municipal;

• Controle de certidões negativas e outros;
• CFO compartilhado.

BPO
Utilizamos metodologias próprias e automação com inteligência artificial em nossos serviços de
Business Process Outsourcing (BPO) para auxiliar empresas de diversos portes a aumentar a eficiência
ao cumprir com todas as obrigações contábeis, fiscais, financeiras e de folha de pagamentos.

Business Intelligence
Agilidade e interatividade com o uso de indicadores dinâmicos (KPIs) permite responder
efetivamente às mudanças do mercado. Utilizamos as melhores ferramentas para atender às
necessidades da sua empresa de maneira customizada.

Sobre a Grant Thornton
A Grant Thornton é uma das maiores empresas globais de auditoria, consultoria,
tributos, transações, serviços forenses e BPS. Auxiliamos organizações dinâmicas
a liberarem seu potencial de crescimento, oferecendo recomendações
significativas, voltadas ao futuro. Estamos presentes em mais de 140 países e
contamos com mais de 56.000 colaboradores, o que significa que podemos
atender às suas necessidades e oferecer insights e agilidade aos nossos clientes
para mantê-los um passo à frente. No Brasil, estamos presentes em 10 cidades.
Possuímos especialistas focados em desenvolver soluções customizadas a todos
os tipos de empresas e segmentos, desde startups, empresas privadas, familiares,
a empresas de capital aberto e organizações públicas no Brasil e no mundo.
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