
A maioria das empresas brasileiras paga
mais impostos do que deveria.

Somos uma equipe de advogados, 
contadores e gestores, e todos 
trabalhamos com o mesmo objetivo:
trazer às empresas economia tributária 
de maneira inteligente e segura.

Uma pesquisa mostrou que 95% das corporações em regime de 
Lucro Real e Lucro Presumido acabaram pagando mais impostos do 
que deveriam. No regime do Simples Nacional, 76% das pequenas e 
médias empresas abriram mão de valores que auxiliariam seu fluxo 
de caixa pelo simples fato de não conhecerem as regras tributárias.

As regras tributárias brasileiras são instáveis e de difícil 
interpretação, além de surgirem novas regras a todo momento.

Planejamento Tributário
Economia com inteligência e segurança

São cerca de 2 novas regras tributárias por dia.
Nós sabemos o trabalho que dá para acompanhar todas essas mudanças



Realizamos ajustes dentro da própria empresa, adequando as rotinas 
de apuração, obrigações acessórias, e aderindo a benefícios e 
incentivos fiscais.

Quando necessário, também fazemos requerimentos na esfera 
administrativa, como por exemplo pedidos de homologação de 
créditos próprios para compensação com débitos tributários 
futuros.

Utilizamos softwares específicos de melhoria que dão rapidez na 
operacionalização dos ajustes que precisam ser feitos para alcançar 
o crédito tributário e a economia futura.

Apresentamos todos os fundamentos contábeis e jurídicos, para que 
o empresário possa decidir com segurança e também para que as 
boas práticas permaneçam na empresa após a conclusão do trabalho.

Por que nos contratar?
Recuperamos tributos pagos à mais.
Recuperamos créditos próprios.
Melhoramos o fluxo de caixa.
Padronizamos os processos 
tributários dentro da empresa.

Honorários
30% da economia gerada 
e utilizada pela empresa.

Honorários somente no êxito e só depois que a empresa economizar.
Nenhum pagamento será devido se a empresa não economizar.

Vitória - ES
Av. Nossa Senhora da Penha, 1495
Corporate Center, 7º andar
Santa Lúcia - Vitória - ES, 29056-905
(027) 2122-7447

Vamos 
tomar
um café?

São Paulo - SP
Av. Andrômeda, 885
Ed. Brascan, sala 1221
Alphaville - SP, 06479-000 
(011) 9 3323-4521

“Já nos deparamos
por diversas vezes com

empresários que tentam
fazer tudo certo mas

devido à complexidade 
e ao número excessivo 

de regras tributárias
muitas vezes erram e, 

mesmo de boa-fé, acabam
pagando multas”.

Guilherme Guaitolini.

E na prática, como funciona?


