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Governança, tecnologia, oportunidades 
e mais agilidade ao seu negócio.

Compliance

Tecnologia

Planejamento



Mercado em 
transformação
Os avanços na criação e reestruturação 
de modelos de negócios têm gerado 
grandes desafios globais para promover 
sistemas tributários mais eficientes.
Adaptar-se às mudanças tributárias 
e identificar tempestivamente 
oportunidades e possíveis riscos, por 
meio de uma gestão eficaz, traz maior 
confiança ao mercado, segurança e 
agilidade às empresas.

Processos ágeis  
geram oportunidades
A dinâmica do mercado brasileiro desafia a atuação 
empresarial em diversos aspectos, principalmente em relação 
ao entendimento do nosso complexo sistema tributário e do 
peso do fisco sobre as atividades produtivas. Além disso, está 
em aprimoramento o ambiente virtual de registro e a auditoria 
eletrônica das informações declaradas pelos contribuintes 
para conferir maior eficiência aos processos de fiscalização e 
controle de irregularidades.

Diante deste cenário, é comum encontrar empresas com 
dificuldades no cumprimento das obrigações fiscais, 
potencializando apurações inadequadas em seus recolhimentos. 
Por isso, buscar alternativas que as auxiliem no compliance fiscal 
e, ainda, na identificação de oportunidades administrativas e 
legais, é uma solução estratégica e indispensável às organizações 
que buscam por meio da otimização da carga tributária, fontes de 
investimentos para se manterem competitivas. 



Você sabia?
A alíquota que incide sobre o lucro das empresas no 
Brasil é de 34% - a segunda maior do mundo, de acordo 
com levantamento realizado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Há mais de 100 anos, a Grant Thornton oferece serviços 
profissionais para empresas dinâmicas que procuram 
crescimento e se adapta rapidamente aos desafios do mercado.

Independentemente do porte e do segmento de atuação da sua empresa, 
nossos sócios especialistas participam diretamente de todos os projetos. 
Por isso, nossos clientes recebem atenção especial de uma equipe 
altamente capacitada em diversos assuntos tributários, trabalhistas e 
previdenciários, agregando valor e contribuindo para um ambiente mais 
saudável e seguro ao seu negócio, de maneira ética e transparente.
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Com competência, talento e experiência em consultorias 
para identificação de oportunidades e revisões de 
compliance, nossas equipes multidisciplinares trazem 
soluções eficientes e seguras, auxiliando as empresas 
no cumprimento das obrigações fiscais e a posicioná-la 
à frente de seus concorrentes.

Tributos Diretos

• Revisão das apurações  
tributárias (IRPJ/CSLL);

• Revisão, retificação e  
cruzamento de obrigações 
acessórias (ECF e ECD);

• Lei do Bem/ Lei da Informática 
/ Rota 2030 - realização de 
diagnóstico, seleção de projetos, 
avaliação técnica, apoio na 
capacitação de empregados, 
levantamento e aderência 
dos documentos fiscais 
necessários e reporte aos órgãos 
governamentais;

• Estudos para a identificação de 
oportunidades de redução da 
carga tributária;

• Estudos de viabilidade e 
implementação de  
reorganização societária;

• Assessoria em processos  
fiscalizatórios e na elaboração  
de defesas administrativas;

• Preparação de pareceres de 
especialistas (consultas técnicas); 

• Estudos de viabilidade e 
implementação de outros  
incentivos fiscais;

• Due Diligence dos  
procedimentos fiscais;

• ICPC 22/ IFRIC 23 - auxílio no 
diagnóstico e implementação dos 
relatórios de incertezas sobre o 
tratamento de tributos sobre o lucro.

Nossas soluções



Tributos Indiretos

• Revisão das apurações tributárias 
(PIS/COFINS/ICMS/IPI/ISS);

• Análise da modelagem tributária;

• Revisão, retificação e cruzamento 
de obrigações acessórias (EFD 
Contribuições, EFD ICMS/IPI, GIA, 
DCTF, XML e Per/Dcomp);

• Assessoria em pedidos de 
ressarcimento de ICMS-ST 
(Portaria CAT n° 17/99 / 158/15, 
42/18(SP)) e crédito acumulado 
de ICMS (e-Credac);

• Assessoria no Regime Especial 
de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas 
Exportadoras – REINTEGRA;

• Implantação e revisão de Bloco K;

• SISCOSERV – Revisão da obrigação;

Global Mobility Services

Compliance Fiscal

• Orientação fiscal personalizada 
para o expatriado no país de  
origem e país de destino;

• Declaração de imposto de renda 
pessoa-física;

• Apuração de carnê-leão, ganho 
de capital e renda variável;

• Mapeamento de investimentos 
financeiros no Brasil e no exterior;

• Comunicação e declaração de  
saída definitiva do país;

• Declaração de capitais brasileiros  
no exterior;

• Declaração de ITCMD;

• Certificado de deslocamento 
previdenciário;

• Atestado de residência fiscal; 

• Assessoria em processos 
administrativos junto à Receita 
Federal do Brasil.

• Revisão do cadastro de produtos 
e correta classificação (NCM);

• Assessoria na obtenção de  
regimes especiais;

• Assessoria na identificação, pleito 
e monetização de  
créditos tributários;

• Assessoria em processos 
fiscalizatórios bem como 
na elaboração de defesas 
administrativas;

• Preparação de pareceres de 
especialistas (consultas técnicas); 

• Estudos de viabilidade e 
implementação de outros  
incentivos fiscais;

• Due Diligence dos  
procedimentos fiscais.

Assessoria em mobility

• Análise de custos tributários, 
trabalhistas e previdenciários, 
de benefícios e pacote de 
remuneração global (salários, 
stock options, diárias, bônus, 
moradia, educação, etc);

• Acordos internacionais tributários;

• Acordos previdenciários;

• Equalização fiscal;

• Shadow payroll;

• Due Diligence preventiva de 
imposto de renda retido na folha 
de pagamentos dos expatriados; 

• Revisão de políticas de 
mobilidade sob ótica fiscal.



Tributos Internacionais

• Estudo de formas de repatriação  
de capital;

• Análise dos cenários tributários para 
a operação no Brasil;

• Investimentos diretos efetuados no 
Brasil por não-residentes;

• Investimentos diretos 
efetuados no exterior por residentes 
brasileiros;

• Aquisições e/ou alienações, locais e 
internacionais, de investimentos ou 
negócios;

• Estudo de ganho de capital 
estrangeiro no Brasil;

• Remessas e ingressos de divisas do 
exterior (dividendos, ganhos de 
capital, reduções de capital, etc.); 

• Auxílio no cumprimento de 
obrigações acessórias de 
outros países, tais como: análise 
de FIN48, elaboração de Tax 
Package e declaração país-a-país 
(Country-by-Country Report);

• Auxílio no entendimento das 
normas constantes de tratados 
internacionais;

• Registro do capital estrangeiro 
competente no Banco Central;

• Reestruturações societárias.

Preço de Transferência 

Assessoraria para as empresas nas 
análises de suas operações com 
empresas vinculadas no exterior 
(importações ou exportações de 
produtos ou serviços), frente às 
disposições fiscais aplicáveis, 
notadamente à Lei nº 9.430/96 e 
alterações posteriores, relacionadas 
ao chamado “preço de transferência” 
ou “transfer pricing”.

Trabalhista e Previdenciário

• eSocial / EFD-Reinf – assessoria 
pré e pós implantação;

• Revisões de procedimentos 
trabalhistas e previdenciários 
(folha de pagamento, jornada 
de trabalho, férias, rescisão, 13º 
salário, segurança e medicina do 
trabalho, obrigações acessórias, 
encargos sociais, etc.);

• Revisão, retificação e cruzamento 
de obrigações acessórias 
(eSocial, EFD-Reinf, GFIP, RAIS, 
CAGED, etc.);

• Gestão de terceirizados;

• Revisões específicas em Segurança 
e Saúde no Trabalho (SST);

• Diagnóstico e análise de 
reclamações trabalhistas 
judiciais, bem como identificação 
e atuação preventiva dos fatos 
geradores das ações;

• Assessoria em diagnóstico e 
controle de depósitos judiciais;

• Serviços específicos para 
construção civil (DISO, CUB, 
inspeções físicas, etc.);

• Elaboração e implementação de 
normas e procedimentos;

• Assessoria na identificação, 
pleito e monetização de créditos 
previdenciários;

• Assessoria em processos 
fiscalizatórios bem como 
na elaboração de defesas 
administrativas;

• Preparação de pareceres de 
especialistas (consultas técnicas); 

• Assessoria em desoneração da 
folha de pagamento;

• Due Diligence dos procedimentos 
trabalhistas e previdenciários.



Ótimo approach dos profissionais, 
adaptação às necessidades e  

mudanças inesperadas. Além do 
constante interesse em ajudar e da 

simplicidade no atendimento.

Alan Teodoro  
Diretor Financeiro | Stolle Machinery do Brasil

A Grant Thornton demonstra 
conhecimento técnico bastante 

elevado e atualizado.

Marcos Araújo 
Coordenador de RH | Takeda
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Alguns depoimentos de quem já 
teve a experiência de trabalhar 

com a Grant Thornton:
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