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S o l u t i o n s

Impulsionando o
mercado globalmente..
Como uma das empresas de serviços profissionais mais dinâmicas, estamos
crescendo e evoluindo constantemente com nossos clientes ao redor do mundo.

Américas
32 países

Ásia
Pacífico
18 países

+ 50 MIL PESSOAS

Europa

Oriente médio e África

75 países

Comunidade
dos Estados indepententes

11 países

FATURAMENTO GLOBAL $ 5 BI

...e nos principais centros
de negócios do Brasil
Somos uma das maiores empresas de finanças e BPS (Business Process Solutions)
nas principais economias mundiais.
Colaboramos com a criação de ambientes de negócios que permitam o sucesso e o
crescimento em longo prazo de empresas e pessoas.

Nosso principal compromisso é formar uma economia vibrante.

+ 600 CLIENTES

SP

+ 800 PROFISSIONAIS

PR

+ 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA

RS

RJ

BPS - Business Process Solutions
Princípios e objetivos

BOO
Back oﬃce outsourcing

Fornecer serviços de outsourcing contábil, fiscal, financeiro, folha de
pagamento e gerenciamento de benefícios para empresas de pequeno
a médio porte.

BPO
High Demand

Terceirização ponta-a-ponta, com o compromisso de redução de custos,
melhoria da produtividade e qualidade para empresas de grande porte.

BPO/SSC
Consulting

Serviços de consultoria em todo o ciclo de vida do programa de BPO, revisão
e otimização de “SSC” (Centros de Serviços Compartilhados).

Principais benefícios

Benefícios ﬁnanceiros

Foco no “core business”

Melhoria contínua

Efeitos de consolidação
Economia de escala, melhoria
contínua com as melhores
práticas e eficácia dos
controles de processos.

Os serviços de outsourcing - BPS
(Business Process Solutions) da
Grant Thornton permitem que as
unidades de negócios dos
clientes se concentrem em seu
core business, redirecionando os
esforços da gestão para a
atividade fim da empresa.

Implementação das melhores
práticas de mercado para
otimização do capital de giro.

Efeitos da consolidação
dos processos
Aumento da produtividade e
redução dos custos
operacionais.
Reengenharia de processos
Automação de processos,
resultando maior economia.
Eﬁciência organizacional
Sinergia entre processos
internos e serviços
terceirizados.

Atendimento ágil
Atendimento único e
personalizado. Gerente de conta
dedicado a atender às
necessidades de cada cliente.
Maior ﬂexibilidade
Capacidade de incorporar um
novo cenário rapidamente e se
adaptar às estratégias do
cliente.

Compliance e Controles
Mitigação de riscos com uso
eficiente de tecnologia e busca
constante no compliance e
controles internos para
conquistar maior integridade
dos dados.
Foco na qualidade
Equipes segregadas em células
especializadas por indústria
com treinamentos contínuos.

Comunicação
com o cliente

Buscamos
oportunidades
para melhoria e
crescimento

Nos antecipamos
às suas
necessidades

Trabalhamos com
colaboração
e serviços
customizados

Temos uma
participação
efetiva de nossos
sócios nos projetos

Inovação

Workflow

Geração de
relatórios

Relacionamento
Cliente

Folha de
pagamento

Financeiro

Contábil

Fiscal

Escopo de serviços

Serviços Contábeis

Serviços Fiscais

O processamento de informações contábeis e

O compliance fiscal na entrega de impostos diretos

gerenciamento é feito pelo ERP Totvs, podendo

e indiretos, reportados de acordo com as

ser viabilizado ainda por outros ERPs. Isso que

especificações de cada organização, possibilita a

permite a visualização rápida de informações e

Grant Thornton ter um procedimento de entregas

auxilia a tomada de decisão, uma vez que as

fiscais sem risco quanto a prazos e valores de

informações entregues estão adequadas às

impostos a serem pagos.

normas e legislações vigentes (BRGAAP, US GAAP,
IFRS, entre outras).

Serviços Financeiros

Serviços de Folha de Pagamento

As aprovações dos procedimentos de contas a

A Grant Thornton presta serviços de folha de

pagar e a receber são feitas com base em

pagamento e benefícios que oferecem total apoio

metodologias Grant Thornton gerenciadas no ERP,

administrativo e operacional para que nossos

o que permite o maior controle e segurança das

clientes tenham suporte em suas estratégias de

informações financeiras do cliente.

crescimento e melhoria de processos. Além disso, o
sistema eficiente de gerenciamento de folha
possibilita uma visão ampla da corporação.

Sistemas

Soluções desenvolvidas em parceria
Data center conﬁgurado com
as seguintes especiﬁcações:
PCI DSS 3.1;
ISO 9001:2008; 27001:2013;
ISAE3402 / SSAE16 SOC1 Type II;

Principal software ERP utilizado pela Grant Thornton;
Com integração aos mais variados sistemas de ERP do mercado;
Parametrizado de acordo com a nossa metodologia.

Tecnologia em favor dos negócios!
Nós exploramos constantemente novas tecnologias para oferecer aos
nossos clientes o acesso à informações em tempo real.
Nossos clientes enfrentam uma realidade tributária e processos de folha de pagamento complexos, nossas
tecnologias aliadas a expertise de nossos profissionais fornecem um trabalho direcionado a redução de riscos,
melhoria de processos e agilidade na entrega.
Nossas ferramentas integram várias tecnologias para atendimento às necessidades de nossos clientes.
Por isso, desenvolvemos uma solução específica de automação de folha de pagamentos, o ORIS.

Taxweb - Ganhos com a implantação
As soluções da taxweb para a Grant Thornton:

A solução possibilita a busca em tempo real de todos os XMLs
(entrada e saída), mantendo-os assim, armazenados pela
ferramenta e disponíveis para visualização do usuário. Para
utilização é necessário que o cliente tenha o certificado digital A1.

A solução é um calendário fiscal criado para gerenciar a entrega
de todas as obrigações, criando uma rotina de alertas por e-mail
com os vencimentos devidamente parametrizados pelo usuário no
momento da implantação da ferramenta. Outra funcionalidade é o
armazenamento dos arquivos (pdf, txt, word, etc).

A solução é um software para auditoria digital de obrigações
acessórias destinado à validação das informações dos arquivos
antes de serem transmitidos ao Fisco. O sistema possibilita a
validação de conteúdo de forma individual (por tipo de obrigação)
e cruzamento entre obrigações.

Somos grande o suﬁciente para fazer
a diferença e temos a estrutura ideal
para tomar decisões rápidas.

A Grant Thornton tem um excelente time, com
proﬁssionais capacitados e comprometidos.

Ace Engenharia e Construções

Equipe ﬂexível, e com alto nível de comprometimento.
Muito ágil, prático e condições de contratação realista.

SGD Brasil Vidros

É isto que faz da Grant Thornton, uma das principais
firmas de serviços profissionais do Brasil e do mundo.

Temos experiência comprovada
para atender a sua empresa
Envolvimento contínuo de sócios
nos trabalhos. Isso nos permite ter
processos e controles simplificados e
eficientes, oferecendo assim,
respostas rápidas e claras.

Envolvimento, sempre que
necessário, do IFRS Advisory
Committee, sediado em Londres.

Busca contínua das melhores
soluções tecnológicas para o
desenvolvimento das atividades.

Integração permanente entre a
equipe de especialistas e a
administração da sua empresa.

Senioridade da equipe para
proporcionar atendimento mais
focado e agilidade na discussão de
assuntos complexos.

Antecipação de respostas para
questões relacionadas à temas
contábeis, fiscais, financeiros e
folha de pagamento.

Participação efetiva de nossos
sócios nos projetos.

Expertise global para ajudar a
estruturar o futuro de empresas
nos mais diversos setores da
indústria.

Sinergia entre cliente e Grant Thornton,
visando transparência.

Nossos clientes contam com o atendimento de proﬁssionais
especializados e atualizados com as regulamentações e
peculiaridades das principais indústrias.

Energia

Serviços
financeiros

Produtos
de consumo

Hotelaria e Turismo

Mineração

Terceiro Setor

Setor público

Construção e
serviços imobiliários

Tecnologia,
Mídia e
Comunicação

Serviços

Saúde e
Indústria
farmacêutica

Agronegócios

Outros serviços
Auditoria

Consultoria

Auditoria e revisão das demonstrações contábeis

Auditoria interna

Opinião sobre temas complexos contábeis

Serviços atuariais

Procedimentos acordados para emissão de
relatórios especiais

Soluções em tecnologia

Emissão de laudos de avaliação contábil
Asseguração sobre as informações não
financeiras

Consultoria empresarial
Gestão de riscos & Compliance
Serviços de Análises Forenses, Investigação e
Disputas - FIDS

Equipe internacional especializada em IFRS
e USGAAP
Assessoria em operações de mercado de
capitais

Transações

Diagnóstico contábil, fiscal, trabalhista e de
controles internos para implementação ou melhoria
de governança corporativa

Valuation
Due diligence
Fusões & aquisições
Reestruturação financeira

Impostos

Elaboração de plano de negócios

Impostos diretos Impostos indiretos

Engenharia diagnóstica e avaliações patrimoniais

Global Mobility & Private Client Tax Services
Trabalhista e previdenciário
Preço de transferência
International Tax

Contate-nos
Dalton Locatelli
Managing Partner - BPS
E: daltonlocatelli@br.gt.com

Antoniel Silva
Líder de BPO
E: antoniel.silva@br.gt.com

bps.grantthornton@br.gt.com

Grant Thornton Brasil é uma firma-membro da Grant Thornton International, que oferece uma linha ampla de serviços, incluindo auditoria,
consultoria tributária, trabalhista, empresarial, finanças corporativas, transações e outsourcing para empresas privadas e empresas
públicas, sediadas no Brasil ou no exterior. Sendo reconhecida pelo mercado como especialista em middle market.
A Grant Thornton tem mais de 1.200 funcionários, que colaboram para a excelência no atendimento e prestação de serviços aos clientes e
parceiros.
Acreditamos no instinto de crescimento de sua empresa.
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