ATITUDE MUDA TUDO

SOMOS BDO
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NOSSOS VALORES

ESSÊNCIA DE CONDUTA

Sempre acreditamos que a missão e visão de uma empresa são adaptáveis, porém seus valores são intrínsecos. Dessa forma,
sempre nos apresentamos com nossos valores, pois procuramos nos relacionar com empresas que deles compartilhem.

INTEGRIDADE

ÉTICA

Atuar como parceiro dos clientes e profissionais sem ocultar,
mentir ou omitir dados relevantes.

Manter elevados padrões de ética, sem estabelecer
concorrência desleal para angariar clientes ou profissionais.

SIMPLICIDADE E PRATICIDADE

COMPROMETIMENTO

Desenvolver soluções personalizadas, simples e práticas que
contribuam para o desenvolvimento dos negócios dos clientes.

Entregar o serviço contratado, independentemente do valor
acertado.

VISÃO INSTITUCIONAL

DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

O vínculo dos clientes é com a BDO, antes de ser com seus
profissionais.

Oferecer à equipe constante aperfeiçoamento e crescimento
por meio de treinamento e coaching.
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NOSSOS NÚMEROS
BDO INTERNACIONAL E BRASIL

BDO GLOBAL

BDO BRAZIL

PRESENTE NAS PRINCIPAIS LÍDER NO

US$11.8 BILHÕES

14%

CRESCIMENTO
EM 2021

PRESENTE EM

1.728

ESCRITÓRIOS

167

PAÍSES

97.292
SÓCIOS E
COLABORADORES

DO PAÍS

SÓCIOS

RECEITA EM 2021

68

CIDADES

MIDDLE

MARKET

R$305,7 MILHÕES
RECEITA EM 2021

1.713 PROFISSIONAIS

83%

CONFIRMAM QUE A BDO

ATENDE OU

SUPERA

DOS CLIENTES AS EXPECTATIVAS
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COMO TRABALHAMOS?

RESPONSABILIDADE, CREDIBILIDADE, SOLUÇÕES

REPRESENTATIVIDADE
EXPRESSIVA NO MERCADO
DE AUDITORIA E CONSULTORIA
INTERNACIONAL

RECEITA DE HONORÁRIOS em 2021 (BIL. US$)

ATITUDE

RESPONSABILIDADE
E CREDIBILIDADE

SOLUÇÕES

É O QUE
NOS MOVE

É O QUE
NOS MANTÊM

É O QUE
OFERECEMOS

BIL U$

EMPRESA

50,2

DELOITTE

45,14

PWC

39,96

EY

32,13

KPMG

11,8

BDO

7,26

RSM

6,58

GT

5,08

NEXIA
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RECONHECIMENTO

PREMIAÇÕES E BIG 5 NO BRASIL

PREMIAÇÕES

1º

M&A ADVISOR

DE
CAPITAL PRIVADO

NÚMERO DE ESCRITÓRIOS NO BRASIL

4º

DUE DILIGENCE
ADVISOR
MERGERMARKET

26

22

BDO

KPMG

5º

FINANCIAL ADVISOR
GLOBAL
THOMSON REUTERS

16

14

12

EY

PWC

DELOITTE

2021
Digital Accountancy
Forum & Awards
“Wellbeing”

LÍDER NO RANKING
DE M&A ADVISORS
PRIVATE EQUITY E
VENTURE CAPITAL
NO MUNDO

6

Apresentação Institucional

POR QUE A BDO?

RESPONSABILIDADE, CREDIBILIDADE, SOLUÇÕES

1
2
3
4
5

PARCERIA COM CAPACIDADE DE
ENTREGAR O QUE PROMETE

EXPERIÊNCIA COMPROVADA

SOLUÇÕES INOVADORAS

UMA EQUIPE DEDICADA E ACESSÍVEL

POLÍTICA DE HONORÁRIOS



Trabalho focado em fornecer a solução certa para a sua empresa;



Conhecimento de sua empresa e de suas operações, adotando uma abordagem
condizente com a realidade das suas atividades e negócios;



Antecipação das discussões e comunicação com a alta Administração.



Excelência na prestação de serviços de auditoria, consultoria, tributos e outsourcing;



Competência na execução de projetos;



Especialistas qualificados nos mais diversos segmentos.



Enfoque e metodologia flexíveis para administrar o trabalho;



Ideias para melhoria do seu negócio;



Soluções com expertise e testadas que se adequam à sua necessidade.



Alto nível de envolvimento de sócios e diretores que conheçam o seu negócio;



Suporte de gerenciamento de projetos dedicado a garantir que os prazos finais sejam
cumpridos;



Envolvimento da equipe multidisciplinar com utilização de ferramentas tecnológicas
de alta performance.



Abertura e transparência ao fixar o preço dos nossos serviços;



Honorários adequados à estrutura atual de sua empresa e aos seus negócios;



Procuramos sempre oferecer o melhor custo benefício.

BDO BRASIL

ÁREAS DE NEGÓCIOS
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AUDITORIA & ASSEGURAÇÃO

TRAZEMOS MAIS TRANSPARÊNCIA E QUALIDADE
AOS SEUS NÚMEROS CONTÁBEIS

COMO PODEMOS CONTRIBUIR

NOSSAS SOLUÇÕES

Em um ambiente de negócios de rápida
evolução, a orientação correta é mais
importante do que nunca para que sua
organização tenha maior destaque no
mercado. Auxiliamos as empresas com
nossas soluções para o aprimoramento
de sua governança, seus controles e
uma melhor gestão do seu negócio.



Auditoria das demonstrações
contábeis;



Revisão limitada;



Auditoria de sustentabilidade;



Auditoria de tiragem, circulação,
distribuição, premiações e
sorteios;



Auditoria de prestações de contas
de projetos e condomínios;



Laudo contábil para fins de cisão,
incorporação e aumento de
capital;



Emissão de carta conforto e IPO;



Asseguração e procedimentos
previamente acordados;



Perícia contábil;



Auditoria de sistemas.

Os profissionais de auditoria da BDO
têm conhecimento, experiência e
acesso aos recursos globais para ajudar
seus clientes. Impulsionando a
confiança de investidores e
fortalecendo o valor de seus negócios.
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TAX

ASSESSORAMOS SUA EMPRESA A LIDAR
COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

COMO PODEMOS CONTRIBUIR

NOSSAS SOLUÇÕES

A BDO fornece serviços tributários no
Brasil e no Mundo, assessorando sua
empresa a lidar com todas as mudanças
e cumprir com as exigências da
legislação. Além disso, ajudamos sua
empresa a mudar a maneira de pensar
sobre tributação e contamos com o
conhecimento de especialistas na área
de tributos em centenas de jurisdições,
com regras cada vez mais complexas em
torno do planejamento tributário.



Tributos Diretos;



Tributos Indiretos;



Preços de transferência;



IT Tax Solution;



Trabalhista e Previdenciária;



Global Mobility;



International Tax;



Lei do Bem (Pesquisa e
Desenvolvimento);



Tax Controversy (contencioso
administrativo).
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ADVISORY

SOMOS A BASE DE CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS BRASILEIROS

COMO PODEMOS CONTRIBUIR



Risk Advisory;

Ajudamos os nossos clientes de acordo
com suas necessidades. Nossas equipes
usam conhecimento local e global com
estratégias que funcionam
especificamente para o seu negócio.

IT Risk Advisory;
Banking Risk Advisory;
LGPD.


NOSSAS SOLUÇÕES:


Governance, Risk and Compliance

Solutions – Sistema SAP Business
One (B1)

Corporate Finance and Strategy

Revisão da arquitetura implantada;

Valuation e Business Analytics;

Implantação do Sistema;

Avaliação de Ativos Fixos;

Gerenciamento de Projetos de
reestruturação do sistema; e
Desenvolvimento de ADD-on.

Fusões e Aquisições (M&A);
Transaction Advisory Services (Due
Diligence);
Planejamento Estratégico;
Insolvência.


Data Analytics, Digital
Transformation and Solutions



Mídias Digitais



Forensics and Cybersecurity
Investigações;
Disputas;
Digital Forensics.
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BPO

MÚLTIPLAS SOLUÇÕES PARA
AS NECESSIDADES DE SUA EMPRESA

COMO PODEMOS CONTRIBUIR

NOSSAS SOLUÇÕES

Em um ambiente complexo e de
constante evolução, o direcionamento
correto para o seu negócio é
fundamental. Com ferramentas de alta
performance e tecnologia avançada,
focamos no seu backoffice para que
você tenha mais foco em seu negócio.



Contabilidade;



Fiscal;



Financeiro;



Folha de pagamento e benefícios;



Elaboração de IRPF;



Elaboração de SPED fiscal e
contábil;



Paralegal (constituição de
empresa, encerramento e
alteração de empresa);



Staff loan (alocação de recurso).

Os profissionais da BDO possuem
experiência em diversas áreas e
indústrias e podem auxiliar sua empresa
nas mudanças que o mercado tem
passado, reforçando as atividades
desenvolvidas com o intuito de valorizar
ainda mais seu negócio.
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SETORES DE ATUAÇÃO

EXPERTISE TÉCNICA QUALIFICADA

SERVIÇOS
FINANCEIROS

PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

SAÚDE E
EDUCAÇÃO

TECNOLOGIA, MÍDIA
E TELECOMUNICAÇÕES

TERCEIRO SETOR

ESPORTES

RECURSOS NATURAIS

AGRONEGÓCIOS

INDÚSTRIA

VAREJO

PÚBLICO
(LICITAÇÕES)

IMOBILIÁRIO E
CONSTRUÇÃO
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NOSSAS EXPERIÊNCIAS

DIVERSOS SETORES

BPO

AUDITORIA

AUDITORIA

AUDITORIA

AUDITORIA

AUDITORIA

AUDITORIA

AUDITORIA

CONSULTORIA IPO

AUDITORIA

TAX

AUDITORIA
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NOSSAS EXPERIÊNCIAS

DIVERSOS SETORES

AUDITORIA

AUDITORIA

BPO

AUDITORIA E
ADIVISORY

AUDITORIA

AUDITORIA

CONSULTORIA
CONTÁBIL

AUDITORIA

AUDITORIA E
ADIVISORY

AUDITORIA E
ADVISORY

TAX

AUDITORIA
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NOSSAS EXPERIÊNCIAS

DIVERSOS SETORES

AUDITORIA

TAX

AUDITORIA

TAX E ADVISORY

AUDITORIA E
ADIVISORY

AUDITORIA

AUDITORIA

AUDITORIA

CONSULTORIA
CONTÁBIL

AUDITORIA

TAX

AUDITORIA
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NOSSAS EXPERIÊNCIAS

DIVERSOS SETORES

AUDITORIA E TAX

ADVISORY E
AUDITORIA

ADVISORY

AUDITORIA

AUDITORIA E
ADIVISORY

AUDITORIA E
ADIVISORY

AUDITORIA

AUDITORIA

CONSULTORIA
CONTÁBIL

CONSULTORIA
CONTÁBIL

AUDITORIA

AUDITORIA

CONTATO
+55 11 3848 5880
contato@bdo.com.br
SIGA-NOS NAS NOSSAS
REDES SOCIAIS
BDO Brazil
@bdobrazil
BDO Brazil
@BDOBrazil
BDO Brazil

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira de
sociedade limitada, é membro da BDO International Limited, uma
companhia limitada por garantia do Reino Unido, e faz parte da
rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é o
nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas-membro
BDO.

Copyright © 2021 BDO Brazil. All rights reserved. Published in Brazil.

www.bdo.com.br

SUSTENTABILIDADE/
ESG
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SUSTENTABILIDADE
O QUE É SUSTENTABILIDADE?

Sustentabilidade é um conceito usado para ações
ou atividades a fim de melhorar as necessidades
humanas sem poluir ou agredir o meio ambiente,
buscando equilíbrio entre eles, evitando assim o
comprometimento do futuro das próximas gerações
ou seja a sustentabilidade é essencial para
preservação do meio ambiente.
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SUSTENTABILIDADE
O QUE É SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL?

A Sustentabilidade Empresarial é o conjunto de
ações e políticas empresariais economicamente
sustentáveis
garantam

e
o

Sustentabilidade

socialmente

responsáveis

desenvolvimento
ocupa

um

sustentável.

papel

de

que
A

extrema

importância na busca por esse conhecimento.
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VISÃO
A sustentabilidade
das empresas está
atrelada
à
sua
estratégia
de
negócio

Perpetuidade

Públicos
estratégicos

Definir futuro do
negócio

Imagem

Captação
Externo

de

Planejamento
Estratégico

Capital
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OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade

Ambiental

Social

Governança corporativa

Econômico
Financeiro

estudos de sustentabilidade (5º ao 7º)

60%
Mais de 60% das empresas possui um departamento
específico de Sustentabilidade

50%

Mais de 50% das empresas elaboram relatórios
de sustentabilidade

Mais

de

40%

considera

o

tema

Sustentabilidade como estratégia de negócio

Mais de 30% das empresas elaboram
ações
e
metas
voltadas
a
Sustentabilidade

de

40%

Temas em avanço
Compliance
Mais de 20% das empresas possuem
medidas de precaução para o tema

treinamentos
Mais de 60% das companhias oferecem
treinamentos aos colaboradores

Igualdade de gênero
Mais de 40% das empresas estão
implementando ações para igualdade
de gênero

Equidade racial
Mais de 30% estão implementando
políticas de incentive para equidade racial

MEIO AMBIENTE
Mais de 20% das empresas estão
comprometidos com ações ambientais

MOVIMENTO ESG
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ESG
Environmental, Social and Corporate Governance
Traduzido do inglês, Governança Ambiental, Social e
Corporativa refere-se aos três fatores centrais na medição
da

sustentabilidade

e

do

impacto

social

de

um

investimento em uma empresa ou negócio. Acredita-se
que esses critérios ajudam a determinar melhor o
desempenho financeiro futuro das empresas.
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NO MUNDO
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NO MUNDO
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Sustentabilidade

NO MUNDO
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UM POUCO DA HISTÓRIA

Triple
Eco-92 Bottom
Line

GRI
CDP
Pacto
Global

SASB

Acordo
de
Paris

ODS
TCFD

ISSB
SFDR
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MODELOS DE RELATÓRIOS

Balanço Social

Relatório de
Sustentabilidade

Relato Integrado

O Balanço Social (BS) têm como principal

Focado na publicação das práticas e ações

O Relatório Integrado (RI) possui como

objetivo comunicar as práticas de uma

relacionadas aos principais impactos da

característica

empresa no contexto da Responsabilidade

empresa nos pilares ambiental, social e

integração

Social, no qual sua estrutura é variável na

econômico,

concisa,

medida em que a empresa define os

temas que sejam prioritários e relevantes

orientação

temas

não só para a empresa, mas também para

aspectos sobre como a organização gera

os

prioritários.

valor, o uso dos capitais e seu impacto

Metodologia mais utilizada é o GRI que é

sobre ele e sua atuação na cadeia de valor.

uma organização internacional de padrões

Sua estrutura foca nos pilares de visão e

independente

gestão, Governança, Modelo de Negócios,

e

abrangência

evidenciar as informações

na

qual

irá

seus

com

objetivo

stakeholders

que

ajuda

de

abordar

empresas,

principal

das
possui

ênfase

informações
foco
o

de

forma

estratégico
futuro,

Oportunidades,

na
e

expondo

governos e outras organizações a entender

Riscos

e comunicar seus impactos em questões

alocação de recursos e desempenho da

como mudança climática, direitos humanos

organização.

e corrupção.

e

para

a

Estratégia

e

15

Sustentabilidade

BENEFÍCIOS DA ADOÇÃO DOS PRINCÍPIOS ESG
Construção de uma marca positiva mais forte, com potencial de ganho de
valor de mercado, com promoção de do desenvolvimento sustentável;

Promoção de padrões mais rígidos de controle e conformidade sobre o
tema, a fim de estabelecer referências para indústria e sociedade;

Melhora a retenção e satisfação dos talentos fortalecendo o propósito
social e alinhando os valores da empresa junto aos profissionais e
sociedade;

Tornar a organização mais atraente aos investidores e gestores de ativos;

Potencializa o aumento de receitas dos clientes que se preocupam com
as questões ESG; e
Identificação de oportunidades estratégicas, além de aumentar a
resiliência da Companhia.

DESAFIOS DE IMPLEMENTAR
A SUSTENTABILIDADE NAS
EMPRESAS

17

Proposta de Prestação de Serviços

A ALTA
DIREÇÃO
PRECISA
ABRAÇAR A
CAUSA

TRANSPARÊNCIA NA
COMUNICAÇÃO

ESTRUTURAR OS
TÓPICOS DE
SUSTENTABILIDADE
DENTRO DA
EMPRESA

QUALIDADE,
INFORMAÇÃO E
EFICIÊNCIA

MAPEAMENTO
DAS ATIVIDADES,
IMPACTOS E
PÚBLICOS
ESTRATÉGICOS
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STAKEHOLDERS – PÚBLICOS ESTRATÉGICOS

Agentes de crédito;

Fornecedores;

Governo;

Comunidades locais;

Autoridades locais;
Mídia;

Produção/Pesquisa científica;
Parceiros/Doadores;

Funcionários;

Clientes;

Voluntariado;

Meio Ambiente; e

Universidades;

ONGs.

COMO PODEMOS AJUDAR?
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SERVIÇOS DE SUSTENTABILIDADE

RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE E RELATOS
INTEGRADOS
Assessoramos a estruturar e desenvolver relatórios, além da
aplicação do conceito de pensamento integrado, a fim de
obter um desempenho corporativo eficaz e objetivo.

ASSEGURAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE
Assessoramos na obtenção de maior credibilidade nas
divulgações de assuntos correlatos a sustentabilidade,
fornecendo validação sobre relatórios de sustentabilidade
elaborados com base na metodologia GRI, <IR> ou outros
frameworks, além de outros formatos de informações não
financeiras.

FINANÇAS SUSTENTÁVEIS
Ajudamos na incorporação de critérios ambientais,
sociais e de governança ou em decisões, a fim de obter
uma gestão mais eficaz e um impacto socioambiental
mais positivo perante aos públicos de interesse.

CADEIA DE SUPRIMENTOS SUSTENTÁVEL
Assessoramos a otimizar a cadeia de suprimentos,
abordando diversas questões, tais como: atendimento à
legislações, licenciamento e condicionantes, Termo de
Ajustamento de Conduta (TACs) e resoluções, a fim de
obterem mais transparência perante aos stakeholders e
shareholders, de forma ética e transparente.
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SERVIÇOS DE SUSTENTABILIDADE

CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

Assessoramos empresas a incorporarem práticas atreladas
a Sustentabilidade, através de mensuração ou
implementação de métricas a fim de obterem mais
credibilidade perante ao mercado, bem como, em sua
cadeia de valor.

Somos o ponto focal para que a empresa avance em
pautas relacionadas a sustentabilidade, desenhando
estratégias às partes interessadas e demonstrando de
forma responsiva o comprometimento às partes
interessadas externas.

Realizamos treinamentos voltados a cultura preventiva,
desenvolvimento
de
manuais
e
procedimentos
relacionados a Saúde e Segurança do Trabalho, inspeção
física com foco em Saúde e Segurança, inspeção física de
armazenamento de resíduos sólidos, análise de licenças
ambientais e suas respectivas condicionantes e
implementação de indicadores GRI, SASB, IIRC ou outros
frameworks.

IMPACTO SOCIAL E TERCEIRO SETOR
Assessoramos a medir os impactos sociais, bem como,
para obter boas práticas de transparência e governança
corporativa, a fim de atrair investimentos e
fortalecimento nas áreas sociais.

GOVERNANÇA
TRIBUTÁRIA
SUA EMPRESA ESTÁ
PREPARADA?

2

Governança Tributária

CARGA TRIBUTÁRIA DO BRASIL

• A carga tributária do Brasil é um dos
pesadelos
do
empreendedor
brasileiro.
• Além do peso dos tributos, também é
importante
considerar
a
complexidade do sistema brasileiro.
Com tantas mudanças em tão pouco
tempo, é imprescindível fazer um
trabalho de governança organizado e
que contribua com a empresa em
todos os momentos.
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O QUE É GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA?
• Governança tributária é o conjunto de
procedimentos de gestão empresarial com
finalidade de gerenciamento completo dos
processos tributários.
• Seu principal objetivo é reduzir riscos
decorrentes de inconsistências, evitar
pagamento de tributos além do exigido por lei
e, principalmente, mitigar a exposição fiscal.
• Isso permite uma ampliação considerável da
margem de lucro da empresa e, obviamente,
permite mais solidez nos negócios.
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DESAFIO
Atualmente o desafio deixou de ser
o pagamento dos tributos e o
cumprimento da entrega de todas as
obrigações para o Fisco, mas sim a
entrega dessa informação de forma
correta, validada e com qualidade.
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Redução de custos com multas;
• Maior credibilidade no mercado;
• Identificação dos créditos e
benefícios fiscais;
• Otimização de tributos em
negociações;
• Ampliação da margem de lucro;
• Melhor aproveitamento das
oportunidades de isenção fiscal;
• Conformidade com as normas e
legislações tributárias.
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COMPLEXIDADE TRIBUTÁRIA NO BRASIL
O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e a burocracia é um dos maiores
entraves de todo empresário
Valor de impostos
arrecadados em 2021

2 5 9 2 6 0 1 5 6 2 9 2 6 4 3
Trilhões

1.958
horas

R$ 60
bilhões

Quantidade de horas
necessárias na preparação e
pagamento de impostos

Valor gasto para calcular e
pagar impostos no Brasil

Fonte: site www.impostometro.com.br

Bilhões

Milhões

Mil

Reais

Centavos
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SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
(SPED)

Instituído em janeiro de 2007, o Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) constituise em mais um avanço na informatização da
relação entre o fisco e os contribuintes.

Fonte: Receita Federal do Brasil - RFB

DESAFIOS DA GESTÃO FISCAL

A função fiscal
hoje
Controles Internos

Global Oversight
Foco Regulatório
Autoridades Fiscais

Alterações Contábeis

A função fiscal
ontem

100%

Capacidade de
Recursos

Administração
Análise
Provisão
Planejamento
Compliance

Alterações Lei Fiscal
Administração
Análise
Provisão
Planejamento
Compliance

Demandas e Expectativas
Tax Advisory Services

 Governança
 Pessoas
 Operações e

Infra-estrutura

ELEMENTOS CHAVE PARA A FUNÇÃO FISCAL
Temos a visão geral do risco fiscal em nível
global e local?

Governança

Estratégia e
Responsabilid
ade

Desenvolvime
nto de Skills

Pessoal

Operações e Infra-estrutura

Tomamos decisões quanto aos riscos
fiscais de forma coerente e consistente?

Necessidades
/ Contratação

Plano de
Carreira

Operações

Development
& Support

Documentação

Tecnologia e
Ferramentas
Tools &
Technology

Gerenciamen
to da
Informação

Quem faz o que – Como são
coordenados?
Como a informação sobre o
risco fiscal é dividida e
mensurada?
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O QUE AS EMPRESAS DEVEM FAZER?
 Governança tributária: coordenação de assuntos
ligados à tributação.
 Investimento em tecnologia, capacitação,
formação e conscientização, por parte das
empresas,
para
a
correta
adoção
de
procedimentos tributários.
 Manter a informação coerente e consistente,
adotando monitoramento proativo, mantendo os
dados corrente e as informações transmitidas
devidamente analisadas, armazenadas e seguras.
 Controle e implantação de processos para o
compliance tributário.
 Maior sinergia entre ambiente sistêmico (TI) e
profissionais do departamento fiscal, contábil,
jurídico e de processos.
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COMO A BDO PODE AJUDAR SUA EMPRESA?

A
BDO
dispõem
de
equipes
multidisciplinar que 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.
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COMO A BDO PODE AJUDAR SUA EMPRESA?
 Diagnóstico Tributário;
 Assessoria Tributária;
 Compliance Tributário;
 Tax IT - Obrigações Acessórias;
 Laudos de Perito Especialista;
 Preços de Transferência;
 “International Tax”;
 Assessoria a Expatriado; e
 Revisão de Processos Trabalhistas e
Previdenciários.

ATTITUDE CHANGES EVERYTHING

