
Auxiliando empresas dinâmicas a  

liberarem seu potencial de crescimento



O mundo dos negócios convive  

com um alto nível de incerteza

Novos desafios, concorrentes, riscos e fatores que em algumas  

circunstâncias podem ter sido considerados irrelevantes,

de repente entram em cena.

A necessidade de inovação e disrupção nos cobra por modelos  

de negócios mais enxutos, lucrativos e eficazes, que muitas 

vezes  ultrapassam a velocidade das decisões, desafiam os 

modelos de  negócios, as estruturas tributárias e de gestão.

E para acompanhar este  

ritmo do alto dinamismo, 

é necessário estar seguro  

e saber o caminho a  

seguir.



Não há formula única para o êxito, mas as  

empresas de sucesso apresentam  

características similares.

Nosso sucesso

é definido pelo  

sucesso de

nossos clientes.

Independente de seu objetivo estratégico, a  

Grant Thornton terá profissionais e áreas

especializadas que poderão agregar com 

conhecimento e expertise.

O que nos diferencia é que temos  

interesse genuíno em entender seu 

negócio, seus desafios e  ambições.



Na Grant Thornton, descobrimos o que é

!mportante para sua empresa e tornamos  

isto a nossa prioridade



A Grant Thornton proporciona ao seu negócio um  

plano customizado aos seus desafios e objetivos.

Em que estágio de crescimento 

sua empresa se encontra hoje ?

Companhia Aberta  

Listada embolsa

Pequeno  

porte
Startup Medioporte Grande porte

Temos as competências necessárias para oferecer soluções que auxiliam no 

crescimento de startups, empresas privadas e/ou familiares, companhias abertas e 

organizações públicas no Brasil e no mundo.



É isto que faz da Grant Thornton,  

uma das principais firmas de  

serviços profissionais do Brasil

e do mundo.

“A senioridade da equipe  

de gestores e interesse  

em oferecer proposta de  

valor agregado real ao  

projeto são um diferencial  

ímpar da GT”.

Care Plus

“A Grant Thornton atendeu  

aos projetos com qualidade  

técnica, time adequado,  

boa gestão e pontualidade  

nas entregas”.

Banco Paulista

“Nossa relação com a  

Grant Thornton sempre foi de

contribuição. O que nos ajuda a  

manter as melhores práticas e nos  

direciona na busca pela melhoria  

do processo, que no final gera  

uma gestão mais equilibrada”.

Grupo Sifco

Somos grande o suficiente para fazer a  

diferença e temos a estrutura ideal para  

tomar decisões rápidas.

Strong client satisfaction and loyalty (Net promoter score)

Grant Thornton 72%
Fonte: 2015, Inavero, Inc. Net promoter, NPS, and Net Promoter Score are trademarks of Satmetrix Systems, Inc. Bain & Company, and Fred Reichheld.

Accounting industry average* 31%



Estamos prontos para ajudá-lo quando você mais precisa.

O que nos diferencia é o método Grant Thornton de praticá-los no dia a dia,  

proporcionando ao cliente uma excelente experiência de negócio.

Valores todos têm!

Participação  

efetiva do sócio

Antecipação de

tendências e  

soluções técnicas

Respostas ágeis

e com conteúdo  

relevante

Linhas de serviços

conectadas

Dedicação e 

atenção contínua 

ao longo do 

trabalho



Profissionais experientes e expertise global que  asseguram 

conhecimento técnico e respostas assertivas, agregando 

valor ao seu negócio e credibilidade e  confiança aos

investidores.

Auditoria e revisão das demonstrações contábeis

Opinião sobre temas contábeis complexos 

Procedimentos acordados para emissão de relatórios especiais

Emissão de laudos de avaliação contábil 

Asseguração sobre as informações não financeiras

Equipe internacional especializada em IFRS e USGAAP 

Assessoria em operações de mercado de capitais

Diagnóstico contábil, fiscal, trabalhista e de controles internos

para implementação ou melhoria de governança corporativa

Auditoria



Nossas equipes são reconhecidas globalmente e trabalham para  

se anteciparem às suas necessidades e oferecem uma gama de  

soluções para garantir que sua empresa esteja sempre em  

compliance com as obrigações fiscais, independente de seu  

porte e desafios que estão enfrentando.

Impostos diretos  

Impostos indiretos

Global Mobility & Private Client Tax Services  

Trabalhista e previdenciário

Preço de transferência  

International Tax

Impostos



Trabalhamos para criar, transformar e proteger o valor de sua  

empresa. Temos um entendimento profundo de sua organização  

e buscamos maneiras para liberar seu potencial de crescimento  

e ajudá-la a entender como gerenciar os possíveis riscos e  

oportunidades do seu negócio.

Auditoria interna

Serviços atuariais

Soluções em tecnologia

Consultoria empresarial

Gestão de Riscos & Compliance

Serviços de Análises Forenses, Investigação

e Disputas - FIDS

Consultoria



Valuation

Due diligence

Fusões & aquisições

Reestruturação financeira

Elaboração de plano de negócios

Engenharia diagnóstica e avaliações patrimoniais

Transações

Descobrimos e avaliamos o real valor e potencial do  

seu negócio para buscarmos oportunidades  

estratégicas de expansão alinhadas aos objetivos  

da sua organização.



Contamos com equipes multidisciplinares e com ferramentas  

tecnológicas que garantem a prestação de serviços  customizados 

à sua organização, atendendo desde startups

a companhias com grande volume de processamento e  

terceirização de informações.

Backoffice Outsourcing

• Escrituração contábil / fiscal

• Folha de pagamentos - sistemas & serviços

• Gerenciamento financeiro
• Representação legal 
• Atividades paralegal

Business Process Operations – BPO

• Projetos para organizações de grande-porte
• Processos bem estruturados    
• Redução de custos a longo prazo

Shared Service Center Consulting

Business Process Solutions - BPS



Assim como cuidamos dos desafios dos nossos clientes, também  

valorizamos os objetivos pessoais dos nossos profissionais.

Nossa missão é desenvolver uma economia vibrante e  

íntegra com o mercado, clientes, pessoas e comunidades.

Queremos  transformar  a vida das nossas pessoas e fazer parte do legado de suas carreiras.

COLABORAÇÃO LIDERANÇA EXCELÊNCIA AGILIDADE RESPEITO RESPONSABILIDADE



Nossa governança técnica

A Grant Thornton tem o compromisso de acompanhar o cliente por toda sua jornada na empresa e proporcionar a ele o melhor serviço. Afinal,  

cumprimos com rigorosos padrões de qualidade, possuímos profissionais certificados e processos que garantem a segurança da informação de  

nossos clientes.

Liderança

Criamos e desenvolvemos um  

cenário onde a qualidade e a  

excelência são o core do nosso  

negócio.

Operações

Nós criamos procedimentos claros e  

fáceis de entendimento para que  

nossos profissionais possam  

orientar as equipes de forma ágil e  

eficiente, favorecendo o controle de  

qualidade.

Gestão de risco

Facilitamos o crescimento de forma  

dinâmica, pois compreendemos e  

gerenciamos  os riscos existentes.

Gestão de documentos

Administramos os dados e  

registros de nossos clientes para  

proteger a confidencialidade,  

manter a integridade e garantir o  

acesso ao trabalho realizado.

Habilidades e  

competência

Desenvolvemos capacidades,  

habilidades e experiência de nossos  

profissionais para que eles possam  

conduzir e oferecer  serviços com

eficiência.

Controle de qualidade

Fazemos análises e revisões 

para  garantir um elevado padrão 

de  qualidade antes da entrega 

de  cada trabalho.

Garantia de qualidade  

e monitoramento

Monitoramos e avaliamos os  

projetos de acordo com nossos  

padrões de qualidade, na busca  

contínua de aperfeiçoar a  

prestação de nossos serviços.

Satisfação de clientes

Realizamos anualmente

uma  pesquisa de satisfação 

para  oferecer sempre as 

melhores  ferramentas e 

melhores profissionais



Temos expertise global para ajudá-lo a estruturar o futuro  

da sua empresa nos mais diversos setores da indústria.

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



Somos uma das maiores empresas de  

auditoria, tributos, consultoria,  

transações e BPS nas principais  

economias mundiais.

...em qualquer região do Brasil,

a Grant Thornton está presente...



...No Mundo com  

atuação Global

Se sua empresa for  multinacional, 

você nos  encontrará em mais de  

142 países...

AMÉRICAS
PAÍSES

32

EUROPA
ORIENTE

MÉDIO

E ÁFRICA

75
PAÍSES

COMUNIDADE  

DOS ESTADOS  
INDEPENDENTES

10
PAÍSES

20
PAÍSES ÁSIA

PACIFICO
+ 47MIL

PESSOAS

FATURAMENTO  

GLOBAL $ 4,7 bi



Contate-nos

SP

São Paulo

(11) 3886-4800 l (11) 3886-5100

Campinas

(19) 3294-8008

Ribeirão Preto

(16) 3103-8940

Boituva

(15) 3263-8890

RJ

Rio de Janeiro l (21) 3529-9150

MG

Belo Horizonte l (31) 3289-6000

ES

Vitória l (27) 3025-2101

PR

Curitiba  l (41) 3222-8432

Londrina l (43) 3361-8432

GO

Goiânia l (62) 3215-8444

BA

Salvador l (71) 2202-6108

PE

Recife l (81) 3465-3055

RS

Porto Alegre l (51) 3086-2600

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.

www.grantthornton.com.brgrantthornton@br.gt.com

http://www.grantthornton.com.br/
mailto:grantthornton@br.gt.com

