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CASO DE
SUCESSO

A GRANT THORNTON

A Grant Thornton é uma das cinco maiores empresas globais de auditoria, impostos e consultoria.
A companhia está presente em mais de 130 países e seu faturamento global ultrapassa os US$ 4,8
bilhões. Em 20 anos atuando no mercado brasileiro, a empresa conta com um time de 70 sócios e mais
de 1200 profissionais espalhados por 14 escritórios nas principais capitais do país. Em sua carteira de
clientes há companhias de médio até grande porte, dos mais diversos segmento da economia, seja do
setor privado, público ou de capital aberto. O grande objetivo da Grant Thornton é apoiar organizações
dinâmicas a liberarem seu potencial de crescimento, oferecendo recomendações significativas,
voltadas para o futuro.
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Formas de atuação
A Grant Thornton figura entre as maiores organizações contábeis e é reconhecida e
respeitada pelos órgãos de mercados de capitais e entidades reguladoras ao redor do
mundo. Sempre houve por parte da empresa uma grande preocupação em manter a
regularidade de toda a parte fiscal de seus clientes.

Problema
Antes da contratação da Taxweb, muitos controles eram feitos manualmente e era preciso
a realização de um trabalho de conferência de tudo o que o sistema utilizava e muitas vezes
falhas eram comuns. As principais demandas eram voltadas para o controle preventivo do
vencimento das obrigações e impostos, captura e armazenagem de arquivos XML, bem
como a busca por uma ferramenta que permitisse maior confiabilidade nas informações
dos clientes que são transmitidas ao Fisco.

Solução
No início de 2017, a Grant Thornton contratou três ferramentas da Taxweb para sanar
as dificuldades da empresa. Os serviços adquiridos foram: Taxtime, calendário fiscal, o
Taxcenter, que faz a captura e armazenamento de XML e o Multiaudit, que faz visualização
e cruzamento das obrigações acessórias.
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O ganho de processo foi um grande aliado na operação da Grant Thornton.

“Hoje nós conseguimos nos antecipar,
identificando erros antes de enviar
qualquer documentação ao Fisco,
o nosso trabalho com certeza se
tornou muito mais eficaz e os nossos
clientes mais protegidos. Temos os
sistemas de gestão empresarial para
processar informações contábeis
e em paralelo a Taxweb entra com
a tecnologia preventiva”, relata
Diogo Braga, gerente fiscal da Grant
Thornton.
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