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Nós somos uma empresa de 
Contabilidade, 

Auditoria, 
Consultoria &

Tecnologia.
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Crowe
Global

+800
Escritórios

+130
Países

+41 mil
Profissionais

4.2b
Receita

Global US$ 

Entre as

10
maiores

empresas
globais de 
auditoria, 

consultoria e 
contabilidade.
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1915
Os irmãos Horwath 
& Horwath se 
estabelecem em NYC 
e desenvolvem suas 
competências no 
segmento Hoteleiro.

CROWE Global - Mais de 100 anos de história 

1921
Crescimento da 
reputação; 
Lançamento das 
principais publicações 
contábeis – ”Alarm
Clock”; ”Food Market 
list and Hotel 
Accounting”.

1955
Diversificação da 
atuação. Serviços de 
Contabilidade, 
Auditoria e Tributário 
são estabelecidos.  

1960
Cria-se a Horwath & 
Horwath Internacional;
Realização da primeira 
Reunião Anual 
Internacional.

1994
Primeira Organização 
Contábil Internacional a 
ter uma empresa 
membro chinesa.

2001
Fundação da 
Macro Auditoria e 
Consultoria no 
Brasil

1963
21 firmas membro 
em 21 países.

1972
13a maior  
organização 
Contábil 
Internacional.

1997
Horwath Internacional 
sobe ao 9º lugar entre 
as maiores 
Organizações de 
Contabilidade do 
mundo.

2012
Macro Auditoria 
e Consultoria 
se torna firma
membro da 
CROWE 
Horwath 
International.

2018
Redesign da 
marca, de 
CROWE Horwath 
para

2019
209 firmas membro, 
associados de 
negócios e firmas 
correspondentes em 
mais de 148 países.
Entre as 10 
maiores empresas 
globais de 
auditoria, 
consultoria e 
contabilidade.
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+500
Profissionais

Crowe no Brasil (*)

9
Escritórios

30
Sócios

São Paulo (Capital e Interior)

Minas Gerais (Belo Horizonte)

Rio de Janeiro (Capital)

Paraná (Curitiba e Interior)

Rio Grande do Sul (Porto Alegre)

Amazonas (Manaus)*A Crowe no Brasil é representada pelas firmas-membro Crowe Macro e 
Crowe Consult, que trabalham de forma independente e complementar
por meio de suas atividades. 

+1000
Clientes

atendindos em todo
território nacional
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Certificados
Reconhecimentos:
 5ª melhor empresa brasileira para se estagiar (2006)
 Empresa brasileira do Ano 2019 LATAM Quality Institute
 Melhor Empresa para se trabalhar – LATAM - GPTW
 Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar -2020 – Fortune
 Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar -2020 – GLASSDOOR
 Entre as 100 melhores empresas para se trabalhar -2020 – GPTW USA
 Classificada como “Excelente”  em serviços de Transactions Services pelo anuário Leaders League
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Parcerias e Apoio 
Institucional
A Crowe no Brasil investe no desenvolvimento de jovens para a sua formação educacional, profissional e cultural por meio do 
CEAP e Mozarteum Brasileiro, bem como apoia a Casa dos Velhos Irmã Alice, entidade de caridade no atendimento a idosos.



© 2021 Crowe Global 8

Com diversos clientes locais e 
multinacionais, utilizamos nosso profundo 
conhecimento e experiência no setor para 
prestar serviços de alto valor agregado. 



© 2021 Crowe Global 9

Nossos serviços

BPM
CONSULTING

CORPORATE
FINANCE

CONSULTINGTAXAUDIT/RISK

• Gestão Financeira;

• Gestão de 
Controladoria;

• Gestão Tributária;

• Gestão Trabalhista;

• Gestão de Tecnologia.

• Serviços de Assessoria
à  Transações (M&A);

• Serviços de Avaliação;

• Reestruturação financeira.

• Assessoria para  
Recuperação Judicial;

• Serviços de melhoria de  
desempenho (Performance);

• Planejamento de Negócios;

• Integração Pós-fusão;

• Planejamento financeiro
de  sucessão;

• Assessoria em Governança  
Corporativa (sucessão,  
alinhamento societário, etc);

• Due Diligence Financeiro e Tributária.

• Consultoria Estratégica;

• Revisão de  procedimentos
fiscais;

• Planejamentos tributários;  

Preços de transferência;

• Estruturação e  Assessoria 
Tributária  para planos de
sucessão  e M&A;

• Revisão de  
procedimentos  
trabalhistas;

• Avaliação de  Contingências
tributárias  e trabalhistas;

• Consultoria de  
Gerenciamento de  
contingências;

• Pacote Fiscal e FIN 48.

• Auditoria;

• Procedimentos 
acordados;

• Assurance;

• Relatórios e avaliação 
IFRS & USGAAP;

• Avaliação contábil;

• Procedimentos e 
relatório de Impaiment;

• Revisões específicas;

• Gestão de Risco e 
Auditoria Interna;

• SOX

• Cybersecurity.
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Nossos serviços

CAPITAL 
MARKETS

• Global Mobility
Services; 

• Assessoria para as 
empresas;

• Politicas e práticas de 
mercado;

• Assessoria para os 
estrangeiros;

• Vistos e Documentos;

• Moradia (Relocation);

• Tax e equalization;

• Questões Culturais.

GLOBAL
MOBILITY

• Estruturação de práticas de governança 
corporativa e RI;

• Desenho de processos para a 
preparação das demonstrações 
financeiras;

• Assessoria na elaboração do Formulário 
de Referência e das demonstrações 
financeiras e, também, de políticas 
internas; 

• Revisão e monitoramento dos requisitos 
implementados (por exemplo KPIs);

• Avaliação de processos e controles 
internos e envolvimento de especialistas 
em Governança Corporativa;

• Auditoria das Demonstrações 
financeiras e ITRs para atendimento das 
exigências regulatórias.
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Somos afiliados e representados nas principais associações profissionais 
relevantes.

Associações
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Auditoria
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Revisamos e garantimos credibilidade às 
informações contábeis e financeiras 
prestadas aos acionistas e ao mercado, 
bem como a sua utilização nos processos 
decisórios. Nossa empresa é membro dos 
principais órgãos reguladores da atividade 
de auditoria.

Auditoria
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Nossa abordagem para Auditoria

• Procedimentos previamente acordados;
• Asseguração e revisão das demonstrações financeiras com emissão do 

relatório dos auditores independentes;
• Auditoria especial sobre áreas, saldos, dados, exigências legais, regulatórias 

e contratuais e transações específicas (asseguração);
• Auditoria de triagem, sorteios, leilões, entre outras auditorias com propósito 

específico;
• Laudo de avaliação contábil para fins de incorporação, cisão e valor justo;
• Diagnóstico, assessoria e consultoria completa quanto às normas brasileiras 

(BRGAAP), norte-americanas (USGAAP) e internacionais (IFRS) de 
contabilidade;

• Diagnóstico da situação contábil geral;
• Auditoria de prestação de contas, relatórios de sustentabilidade e outras 

informações não históricas.

Auditoria Externa
Independente
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Riscos
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Nossa equipe está capacitada para 
assessorar sua empresa, oferecendo 
serviços de análise e gestão de riscos. 
Trabalhamos em conjunto com a nossa 
rede global de profissionais, avaliando e 
desenvolvendo soluções personalizadas, 
com o objetivo de monitorar e mitigar 
riscos, agregando valor ao seu negócio. 

Riscos
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Nossa abordagem para Riscos

• Implantação de Auditoria Interna, definindo estrutura, funções e atuação;
• Terceirização de Auditoria Interna;
• Projeto e implantação de processos de “compliance”, incluindo Lei Anticorrupção;
• Monitoramento, testes e revisão de políticas e procedimentos internos como parte do 

programa de “compliance”;
• Auxílio na elaboração e implementação do código de ética e conduta, bem como na 

estruturação dos comitês de ética e conduta;
• Assessoria na criação de canais de ouvidoria (denúncia); 
• Auditoria interna voltada para análise e investigação de fraudes;
• Auditoria de processos, avaliando riscos não mitigados pelos controles atuais e pontos 

de melhoria;
• Avaliação de risco de prestadores de serviços (terceiros), incluindo o desenvolvimento 

de processos ou pontos de melhoria, visando maior segurança e melhoria na relação 
comercial;

• Desenho e implementação de controles internos; Implantação dos requisitos da Lei 
Sarbanes Oxley (SOX).

Auditoria Interna
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Cybersecurity



© 2021 Crowe Global 19

Ajudamos a área de TI da sua 
empresa a desenvolver e 
implementar melhores 
procedimentos e controles, criando 
uma Governança mais forte e 
eficaz.

Cybersecurity
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Nossa abordagem para Cybersecurity
• Orientação e execução de melhoria nos processos de governança em TI para manter a 

conformidade às práticas e padrões de mercado;
• Especificação de arquitetura e implementação de segurança; 
• Assessoria na estruturação e controle da função de TI e Avaliação do grau de maturidade dos 

procedimentos de TI;
• Soluções para Controle Interno e Compliance em TI;
• Elaboração de Gap Analyses em relação ao COBIT e ITIL, e elaboração e documentação dos 

procedimentos de TI;
• Elaboração e implementação de Política de Segurança das Informações (PSI);
• Elaboração Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI/PDI);
• Revisão de controles gerais de tecnologia da informação (TI) baseados no COBIT e na ISO 27001; 

EHT – Ethical Hacker Test e Cybersecurity;
• Análise e diagnóstico de segurança de redes corporativas, internet, extranet e intranet (teste de 

intrusão em ambientes computacionais);
• Diagnóstico da segurança de redes corporativas; Privacidade de informações e certificações (E-

commerce, Websites, WebTrust e SysTrust etc.);
• Gestão de identidades sistêmicas e acessos (revisão de acessos e privilégios);
• Controles e segurança de aplicativos;

• Revisão dos controles e segurança dos processos nos pacotes ERP;

• Gestão da continuidade dos negócios.

Controles
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Nossa abordagem para Cybersecurity
• Implementação de estrutura e processo de gestão de riscos;
• Diagnóstico do nível de maturidade e proposição de melhores práticas para 

avaliação e gestão de riscos;
• Avaliação de Riscos de Terceiros;
• Avaliação dos Riscos de TI e identificação e implementação de contramedidas 

mitigatórias; 
• Assessoria na melhoria dos processos de TI;
• Preparação para certificação ISO: IEC 27001 e Preparação para certificação PCI 

Compliance (Padrão de Segurança de Dados (DSS) do Setor de Cartões de 
Pagamento (PCI).

Compliance 
em Tl
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Nossa atuação visa capacitar e apoiar o cliente e o 
seu time. Irá se refletir em maior previsibilidade e 
segurança no aumento da capacidade interna de 

gestão dos investimentos de capital, contribuindo 
para a manutenção do foco da organização no seu 

core business.
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Impostos
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Os tributos compõem uma grande parcela 
dos custos e despesas das empresas 
brasileiras. Neste contexto, uma estratégia 
fiscal inteligente pode se tornar ferramenta 
de gestão administrativa e financeira de 
grande valor, influenciando diretamente os 
resultados de sua empresa.

Consultoria Tributária
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Diante das crescentes alterações e da 
complexidade da legislação previdenciária 
e trabalhista, o acompanhamento dessas 
mudanças é crucial para a saúde 
financeira das organizações. 

Consultoria Trabalhista
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Nossa abordagem para Impostos

• Planejamento tributário e estratégico;
• Análise dos procedimentos fiscais e cumprimento de obrigações acessórias;
• Estruturação e reestruturação societária;
• Suporte a transações;
• Revisão e elaboração de preço de transferência;
• Elaboração e revisão da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física (IRPF);
• SISCOSERV, tax package e FIN 48.

Consultoria 
Tributária

• Análise do ambiente organizacional para implementação de rotinas para o cumprimento das 
regras do e-Social; 

• Diagnóstico trabalhista e previdenciário;
• Revisão de rotinas;
• Análise dos planos de benefícios;
• Planejamentos previdenciários;
• Análise dos procedimentos adotados na contratação de terceiros;
• Revisão do cálculo da contribuição previdenciária;
• Suporte no gerenciamento de contingências trabalhistas.

Consultoria 
Trabalhista
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Consultoria
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O Planejamento oferece uma combinação entre o 
conhecimento teórico de ponta e as melhores 
práticas adotadas no setor de interesse. Seu objetivo 
é atender às necessidades do cliente no 
desenvolvimento gerencial e formação de lideranças, 
no aprimoramento de processos e na valorização de 
pessoas, em consonância com os desafios e 
dinâmicas próprios do segmento. O Planejamento 
Estratégico é, portanto, uma ferramenta que auxilia a 
busca de respostas e resultados que a organização 
precisa para atuar em um contexto competitivo.

Consultoria
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Melhoria da gestão 
corporativa
A Crowe Macro trabalha com um 
time multidisciplinar com forte 
interação junto aos gestores 
chaves de seus clientes 
atendidos.

A junção de conhecimentos e 
competências resulta em 
melhores oportunidades de 
ganhos e mudanças corporativas:

Diagnóstico das práticas 
contábeis

Diagnóstico das práticas tributárias 

Diagnóstico das práticas trabalhistas

Avaliação de estrutura organizacional

Avaliação de indicadores de 
performance

Elaboração de Planos de ações

Definição de estratégias
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Nossa abordagem para Consultoria
• 13 week cash flow;
• Planejamento de capital de giro;
• Redução de custos;
• Gestão de financiamento e tributos.

• Impactos da cadeia de suprimentos no Caixa;
• Ruptura da cadeia;
• Demanda reduzida e planejamento logístico de contingência.

• Planos de compensação;
• Benefício e planejamento de força de trabalho..

Gestão de Fluxo
de Caixa

Gestão de 
Supply Chain

Gestão de 
Pessoas

• Realocar recursos para suporte de missão crítica;
• Canais digitais;
• Acesso remote e cloud services;
• Riscos cibernéricos.

Tecnologia e 
Inovação
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Nossa abordagem para Consultoria

• Revisão do plano de negócio;
• Planejamento de cenários;
• Respostas à dinâmica de Mercado;
• Planejamento tributário. 

• Liderança executiva ativa;
• Envolvimento da liderança;
• Gerenciamento de desempenho crítico;
• Gerenciamento de stakeholders;
• Estruturas de escalação.

Time de suporte
à produtividade

Plano de 
Continuidade

Estruturas e 
Processos de 
Comando

• Saúde e segurança; 
• Suporte e autoestima dos profissionais; 
• Apoio governamental e assistência financeira;
• Conformidade regulamentar para tomada de decisão.
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Finanças 
Corporativas
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Apoiamos nossos clientes na discussão 
estratégica, no planejamento, na preparação 
e na execução da transação, em situações 
que incluem a sucessão empresarial e a 
busca de recursos financeiros para dar 
suporte ao crescimento empresarial ou ainda 
na restruturação de empresas e negócios sob 
stress financeiro. 

Finanças Corporativas



© 2021 Crowe Global 34

Nossa abordagem para Finanças Corporativas
• Assessoria a Fusões e Aquisições;
• Assessoria para venda de empresas ou negócios;
• Assessoria para aquisições de empresas ou negócios.

• Captação de investidores financeiros (ex: Private Equity, Venture 
Capital);

• Captação de financiamentos para empresa e projetos.

Financial 
Management

Assessoria para 
Levantamento 
de Recursos

• Laudo de viabilidade para projetos;
• Laudo de avaliação econômica para valor justo (fundos de investimento);
• Laudo de avaliação econômica e PPA (Purchase Price Allocation);
• Impairment test;
• Fairness opinion para transações (oferta pública de  ações e 

outras transações pública).

Avaliações 
Econômicas
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Em mercados dinâmicos e em constante 
evolução, diferentes riscos e complexidades 
podem ameaçar o sucesso de operações 
como fusões e aquisições. Oferecemos um 
conjunto abrangente de serviços de suporte 
a transações para 
compradores/investidores e vendedores 
destinados a simplificar todo o processo da 
transação e torná-lo mais seguro.

Suporte a transações
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Nossa abordagem
• Análise de Balanço e Demonstrações de Resultado;
• Análise da qualidade do resultado – ajustes ao EBITDA reportado;
• Análise crítica aos relatórios de contabilidade e infraestrutura;
• Análise do fluxo de caixa, dívida líquida e capital de giro;
• Identificação das principais questões negociais, riscos e aspectos tributários.

• Estruturação e reestruturação fiscal;
• Due diligence tributária;
• Modelagem tributária; e
• Analise tributária do contrato de compra e venda de ações ou quotas.

Financeiro 
e Contábil

Tributário

• Due diligence trabalhista e previdenciária; e
• Due diligence de recursos humanos (analise das políticas de recursos humanos para 

integração de operações).

Trabalhista e 
Previdenciário
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BPM Consulting 
(Gestão de Retaguarda) 
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Cuide do seu negócio. Nós cuidamos do 
restante. 
Com sua expertise local e padrão global de 
atendimento, a Crowe Macro por meio da sua 
Divisão BPM Consulting, atua na gestão de 
retaguarda de alto nível com serviços relevantes 
para a tomada de decisões inteligentes com 
valor duradouro. Combinamos nosso elevado 
nível de consultoria, com tecnologia, inovação, 
metodologia e excelência na entrega. 

BPM Consulting
(Gestão de Retaguarda)
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Nossa abordagem para BPM
• Gestão de contas a pagar e de contas a receber;
• Tesouraria e planejamento financeiro/fluxo de caixa;
• Relacionamentos com bancos, fornecedores e clientes;
• Gestão de crise;
• Loan staff: alocação de profissionais de acordo com a demanda necessária para cada empresa de forma 

pontual ou indeterminada.

Gestão Financeira

Gestão de 
Controladoria

• Elaboração e implantação de rotinas fiscais de acordo com a atividade de empresa;
• Apuração e escrituração de livros fiscais relativos aos tributos diretos e indiretos;
• Parametrização de sistemas;
• Apuração dos tributos sobre as operações;
• Planejamento tributário;
• Análise de evolução de questões tributárias e discussão e aconselhamento junto a alta Gestão;
• Responsável técnico perante aos órgãos competentes;
• Loan staff: alocação de profissionais de acordo com a demanda necessária para cada cliente de forma pontual 

ou indeterminada.

Gestão Tributária

• Contabilidade legal e gerencial;
• Avaliação e monitoramento de custos;
• Análise dos resultados, gastos fixos e variáveis, ponto de equilíbrio e margem de contribuição;
• Elaboração e acompanhamento do orçamento econômico e Implantação de Orçamento Base Zero (OBZ) 
• Responsabilidade técnica sobre as Demonstrações Financeiras;
• Coordenação no atendimento, discussão dos procedimentos, do cronograma e da conclusão da auditoria 

independente;
• Loan staff: alocação de profissionais de acordo com a demanda necessária para cada cliente de forma pontual 

ou indeterminada.



© 2021 Crowe Global 40

Nossa abordagem para BPM
• Elaboração de folha de pagamento;
• Gestão do kit admissional/demissional;
• Emissão de guias dos encargos sobre os eventos trabalhistas;
• Elaboração e envio do CAGED/RAIS/GFIP/SEFIP;
• Administração de benefícios;
• Parametrização de sistemas;
• Planejamento tributário com foco em desoneração;
• Análises de questões trabalhistas e previdenciárias, discussão e aconselhamento junto a alta Gestão;
• Loan staff: alocação de profissionais de acordo com a demanda necessária para cada cliente de forma 

pontual ou indeterminada.

Gestão 
Trabalhista

• Parametrização de sistemas;
• LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);
• Documentação da rede: identificação de equipamentos e estrutura, para documentar e padronizar os 

processos de suporte, resolução de problemas e crescimento da infraestrutura;
• Gestão tecnológica: implantação e manutenção da documentação da rede, planejamento de ampliação, 

backups e outras funcionalidades da estrutura;
• Implementação e controle remoto/ local dos backups das estações de trabalho e servidores na nuvem;
• Análises dos resultados, discussão e aconselhamento junto a alta Gestão;
• Planejamento Estratégico de TI;
• Loan staff: alocação de profissionais de acordo com a demanda necessária para cada cliente de forma 

pontual ou indeterminada.

Gestão de 
Tecnologia
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Global Mobility
Services
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Facilitamos o processo de expatriação! 
Nosso suporte significa uma adaptação ao 
ambiente de trabalho mais rápida e maior 
produtividade no início da transferência. 
Já para o transferido, significa tratar com 
profissionais conhecedores do assunto e 
ser recebido com toda atenção que a 
situação requer. 

Global Mobility Services
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Nossa abordagem para GMS

Assessoria • Expatriação e propostas salariais para expatriados;
• Praticas de mercado;
• Relatórios de risco trabalhistas.

• Residência prévia (Contrato de trabalho, assistência técnica, etc);
• Residência (Dirigentes (estatutários), investidores, Reunião Familiar);
• Todos os documentos exigidos em lei (CRNM, CPF, CTPS, CNH).

Vistos e 
Documentos

• Assessoria ao expatriado na chegada  e repatriação;
• Procura por imóvel, procura por escola / settling in completo;
• Manutenção da Residência e mudança dos bens.

Moradia 
(Relocation)
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Nossa abordagem para GMS

Questões 
Culturais

• Orientação ao expatriado em relação a questões culturais (cross
cultural training) / Segurança Pessoal e no Trânsito;

• Suporte ao cônjuge.

Tax • Vistos temporários (Contrato de trabalho, contrato de 
assistência técnica e treinamento profissional);

• Vistos permanentes (Diretores/ dirigentes (estatutários), 
investidores, casamento com brasileiro(a) e/ou nascimento de 
filho(a) no Brasil e Reunião Familiar).
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Nossa Liderança



© 2021 Crowe Global 46

Nossa Liderança

Marcelo Lico
CEO e Sócio Fundador

marcelo.lico@crowe.com.br  

Atua há mais de 22 anos nas 
áreas de auditoria e riscos. 
Possui experiência em 
estruturação de projetos de 
auditoria, fusões e aquisições, 
SOX, riscos, controles internos e 
fraudes, em empresas nacionais 
e multinacionais de diversos 
segmentos. Registrado no 
Conselho de Contabilidade 
(CRCSP), cadastro Nacional de 
Auditores Independentes (CNAI) 
e registrado na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

Atua há mais de 22 anos nas 
áreas de auditoria, impostos e 
consultoria. Possui experiência 
no atendimento a empresas de 
médio e grande portes, fundos 
de investimentos e em projetos 
de fusões e aquisições. Atende 
clientes em uma variedade de 
indústrias, incluindo educação, 
manufatura, serviços, médica, 
commodities, energia, 
telecomunicações, indústria 
imobiliária e mídias sociais. 

Atua há 20 anos nas áreas de 
contabilidade, auditoria e 
consultoria. Possui 
experiência em planejamento 
e execução de auditoria das 
demonstrações financeiras 
em diversos setores. Possui 
vivência como instrutor de 
cursos em auditoria e 
consultoria credenciados pelo 
CRC-SP.

Marcelo Lico Sérgio Oliveira Luciana Toniolo Fábio Debiaze

Ativo na área de contabilidade desde 
1986, atua há mais de 30 anos em 
auditoria e consultoria. Especializou-se 
em finanças corporativas e práticas de 
governança. Autor de diversos artigos 
e palestras relacionadas à governança 
e questões empresariais como um 
todo. Em 2001 fundou a Macro 
Auditoria e Consultoria, hoje Crowe 
Macro, na qual atualmente é 
responsável pela estratégia da 
operação no Brasil. Head da indústria 
de Real Estate. Conselheiro Membro 
do CRCSP (2020/2021).

Crowe Macro São Paulo Office

Sérgio Oliveira
Sócio de Auditoria e Riscos

sergio.oliveira@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Luciana Toniolo
Sócia de Auditoria

luciana.toniolo@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Fabio Debiaze
Sócio de Auditoria

fabio.debiaze@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Ricardo Rodil
Lead Partner – C Markets

ricardo.rodil@crowe.com.br
Crowe Macro Campinas Office

Ricardo Rodil

Atua há mais de 40 anos na 
execução, gerenciamento e 
direção de trabalhos de auditoria 
e consultoria. Possui sólida 
experiência em consultoria 
estratégica a empresas 
estrangeiras no Brasil, trabalhos 
de due diligence, assistência 
pericial de parte em processos 
judiciais e arbitrais no Brasil e 
no exterior, conselho fiscal e 
mediação com especialidade em 
contabilidade e finanças. 

mailto:marcelo.lico@crowe.com.br
https://www.linkedin.com/in/marcelo-lico-2444a75/
https://www.linkedin.com/in/sergioroliveira/
https://www.linkedin.com/in/luciana-toniolo-524779105/
https://www.linkedin.com/in/fabio-debiaze-pino-49475859/
mailto:sergio.oliveira@crowe.com.br
mailto:luciana.toniolo@crowe.com.br
mailto:fabio.debiaze@crowe.com.br
mailto:daniel.nogueira@crowe.com.br
https://www.linkedin.com/in/ricardo-rodil-30503b47/
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Dalton Frias
Diretor de Auditoria

dalton.frias@crowe.com.br  

Atua há mais de 17 anos nas 
áreas de contábil e controladoria. 
Possui experiência em projetos 
com foco em clientes do 
segmento imobiliário e 
financeiro. Responsável pelo 
atendimento de clientes 
internacionais da divisão de 
Business Process Management, 
possui vivência em liderança em 
projetos de M&A Integration para 
clientes globais e membro do 
Comitê de BPM da Crowe Global 
para a América Latina e é 
especialista em Real Estate e 
fundos de investimento.

Atua há mais de 16 anos nas 
áreas contábil, controladoria e 
auditoria. Possui experiência em 
implantação e parametrização 
de ERP em indústria de médio e 
grande porte de diversos 
segmentos. Responsável pelo 
atendimento à grandes 
empresas, especialista em 
contabilidade internacional, 
revisão de processos e 
implantação de controladoria.

Atua há mais de 13 anos nas 
áreas de contabilidade e 
controladoria. Possui experiência 
em desenvolvimento de projetos 
de controladoria para empresas 
de todos os portes e segmentos, 
especialista em contabilidade 
internacional (USGAAP e IRFS) 
e em temas relativos a Imposto 
de Renda de Pessoas Físicas 
(IRPF). 

Atua há mais de 15 anos nas 
áreas de contabilidade, auditoria e 
consultoria. Possui experiência no 
planejamento e execução de 
auditoria das demonstrações 
financeiras de empresas nacionais 
e multinacionais de diversos 
segmentos. Possui vivência como 
instrutor de cursos em auditoria e 
contabilidade credenciados pelo 
CRC SP. Registrado no Conselho 
de Contabilidade (CRC SP) e 
cadastro Nacional de Auditores 
Independentes (CNAI).

Dalton Frias Erika Suzuki Juliana Brito Felipe Gomes Thiago Santana

Atua há mais de 17 anos nas 
áreas contábil, fiscal e 
tributária. Possui experiência 
em desenvolvimento de 
soluções abrangentes em 
redução de carga tributária, 
diminuições de riscos fiscais e 
mapeamento dos processos 
para melhor desempenho de 
empresas de diversos 
segmentos. Possui vivência 
em implantação de controles e 
gestão dos processos fiscais.

Crowe Macro Manaus Office

Erika Suzuki
Sócia de BPM Consulting

erika.suzuki@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Juliana Brito
Sócia de BPM Consulting

juliana.brito@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Felipe Gomes
Sócio de BPM Consulting

felipe.gomes@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Thiago Santana
Sócio de BPM Consulting

thiago.santana@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

mailto:dalton.frias@crowe.com.br
https://www.linkedin.com/in/dalton-frias-herculano-8aa51575/
https://www.linkedin.com/in/erika-suzuki-a4904298/
https://www.linkedin.com/in/juliana-brito-81757b98/
https://www.linkedin.com/in/thiago-santana-895b983a/
mailto:erika.suzuki@crowe.com.br
mailto:juliana.brito@crowe.com.br
mailto:felipe.gomes@crowe.com.br
mailto:thiago.santana@crowe.com.br
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Atua há mais de11 anos na área 
tributária e fiscal. Possui 
experiência em estudos 
tributários, avaliação de  riscos 
fiscais de acordo com o 
ambiente de  negócio da 
empresa, bem como 
implantação de  controles e 
gestão dos processos fiscais. 
Especialista em projetos focados 
em atualização e  turnaround de 
gestão fiscal, inclusive em  
implantação e parametrização 
desistemas, atendimento a 
clientes multinacionais 
brasileiras e estrangeiras.

25 anos de experiência em 
Corporate Finance. Liderança  em 
dezenas de projetos de assessoria 
em M&A,  considerando desde 
transações cross border com 
empresas listadas, bem como 
transações locais para  empresas 
privadas do middle market, 
incluindo mandatos  de venda e de 
compra. Conhecimento da indústria 
de  Private Equity, especialização 
em avaliação de empresas,  tendo 
coordenado e executado mais de 
100 valuations no âmbito de 
Fairness Opinion e assessoria para
transações.

Atua há mais de 25 anos 
como executivo. Possui 
grande experiência em 
expansão internacional na 
América Latina, gestão 
empresarial, M&A, melhoria 
de eficiência e dinâmica do 
processo Start-ups. É 
atuante em processos de 
expansão e consolidação 
de negócios e também 
como assessor financeiro 
através de mandatos (buy-
side e sell-side).

Atua há 18 anos em controladoria 
e contabilidade, carreira 
desenvolvida em empresas de 
Outsourcing. Diretor de BPM com 
ampla experiência nas áreas de 
contabilidade, tesouraria, fiscal e 
administração de pessoal. 
Experiência em implantação de 
ERP TOTVS. Experiência no 
atendimento em empresas de 
construção civil e incorporação 
imobiliária. 
Especialista em contabilidade 
internacional (US GAAP e IFRS).

Ricardo Dias Aline Vieira

Atua há mais de 25 anos nas 
áreas de due diligente e auditoria. 
Possui experiência em 
desenvolvimento de projetos 
estratégicos de consultoria 
relacionados a operações de 
M&A para clientes financeiros e 
sua experiência inclui a 
participação. Possui vivência em 
coordenação em diversos 
projetos envolvendo fusões e 
aquisições de empresas em 
processos de investigações de 
compra e venda no Brasil.

Marcelo Tommasi Luis Bracourt Mario Alves

Ricardo Dias
Diretor de BPM Consulting

ricardo.dias@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Aline Vieira
Diretora de BPM Consulting

aline.vieira@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Marcelo Tommasi
Sócio de Finanças Corporativas

marcelo.tommasi@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Luis Bracourt
Sócio de Finanças Corporativas

luis.bracourt@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Mario Alves
Sócio de Due Diligence

mario.alves@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

https://www.linkedin.com/in/ricardo-dias-da-rosa-986313150/
https://www.linkedin.com/in/aline-vieira-de-lima-75b267a6/
https://www.linkedin.com/in/marcelotommasi/
https://www.linkedin.com/in/luisbracourt/
https://www.linkedin.com/in/mario-alves01/
mailto:ricardo.dias@crowe.com.br
mailto:aline.vieira@crowe.com.br
mailto:marcelo.tommasi@crowe.com.br
mailto:luis.bracourt@crowe.com.br
mailto:mario.alves@crowe.com.br
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Atua há mais de 35 anos na área 
de Mobilidade Global. Possui 
experiência em assessoria 
administrativa e estratégica para 
empresas multinacionais que 
necessitam de elaboração de 
políticas internacionais de 
expatriação, vistos e 
documentos, relocation, 
seminários sobre adaptação ao 
Brasil, questões culturais, modos 
de viver e tradições, ser um 
executivo no Brasil e suporte em 
repatriação.

Maurício Salla
Head de Energia e Indústria

mauricio.salla@crowe.com.br  

Atua há mais de 15 anos na 
área de performance 
empresarial. Possui 
experiência em posições de 
gestão, o executivo de alta-
performance possui sólida 
experiência em finanças 
corporativas, com positivos 
resultados em inovação, 
crescimento, performance 
operacional e rentabilidade. 
Possui vivência em projetos 
de transações, financiamento 
de startups e M&A.

Elaine Pisaneschi
CFO

elaine.pisaneschi@crowe.com.br  

Atua há mais de 22 anos 
nas áreas de controladoria 
e financeira. Possui 
experiência exercendo 
cargo de direção em 
projetos de implantação de 
sistemas financeiros e 
desenvolvimento de 
políticas, controles internos, 
processos de controladoria 
e governança corporativa.

Atua há mais de 14 anos nas 
áreas de auditoria e 
contabilidade. Possui 
experiência em atendimento às 
empresas de médio porte e 
familiares. Membro do Comitê 
Técnico de Imposto de Renda de 
Pessoa Física e Mobility, 
responsável pela operação da 
Crowe Macro em Belo Horizonte 
e especialista na indústria de 
Real Estate.

rogerio.guimaraes@crowe.com.br

Rogério Guimarães
CIO

Atua há mais de 20 anos na 
área de tecnologia da 
informação. Possui 
experiência em implantação de 
projetos de infraestrutura, 
análise e desenvolvimento de 
sistemas, otimização de 
processos, telecomunicação, 
segurança de redes de 
informação e estruturação de 
processos relacionados a 
diversos segmentos.

Erwina BlunkDaniel Nogueira Mauricio Salla Elaine Pisaneschi Rogério Guimarães

Daniel Nogueira
Sócio de Consultoria 

daniel.nogueira@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo/Belo Horizonte Office

Erwina Blunk
Sócia de Global Mobility

erwina.blunk@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office Crowe Macro São Paulo Office Crowe Macro São Paulo Office Crowe Macro São Paulo Office

mailto:mauricio.salla@crowe.com.br
mailto:elaine.pisaneschi@crowe.com.br
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https://www.linkedin.com/in/erwina-blunk/
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Bernardo Pereira
Tax Partner

bernardo.pereira@crowe.com.br  
Crowe Macro São Paulo Office

Atua há mais de 30 anos em 
impostos e finanças, nas áreas 
de auditoria e contabilidade. 
Possui sólida experiência em 
administração financeira, 
planejamento tributário, 
reorganização societária, 
compliance financeiro e fiscal, 
due diligence, liderança de 
equipes e treinamentos internos 
e externos.

mailto:erwina.blunk@crowe.com.br


www.crowe.com/br
São Paulo (Headquarter)
Rua Quinze de Novembro, 184 
3° andar – Centro  São Paulo 
SP – Brasil - CEP: 01013-904
+55 11 5632.3733

relacionamento@crowe.com.br

Crowe Brazil
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