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Mercado 
Empreendedor

Empreendedores enfrentam uma série de 
adversidades durante a evolução de seus 
negócios e as importantes decisões ao longo 
desse processo são determinantes para 
garantir o crescimento da sua empresa. 

O Mercado Empreendedor da KPMG no 
Brasil tem profissionais capacitados e uma 
linha de produções e serviços voltados 
para o atendimento diferenciado de 
empreendedores, empresas familiares e 
startups de todos os tamanhos e estágios do 
ciclo de vida. 

Suporte necessário para impulsionar o seu 
negócio em todos os estágios do ciclo de 
vida, seja você pequeno, médio ou grande.

4.000 profissionais

13 Estados e Distrito Federal

Distribuídos em 22
cidades, localizadas em

NO BRASIL

Presente em 152 países

189.000
profissionais em todo

o mundo

NO MUNDO



Em cada etapa da 
evolução de sua 
empresa, a KPMG pode 
lhe ajudar:

Nota 1: para mantermos nossa independência nos trabalhos de auditoria, alguns serviços não podem ser oferecidos simultaneamente pela KPMG. Nota 2: alguns dos serviços ofertados são executados pelo escritório Ferraz de Camargo e Matsunaga Advogados.

ELIMINAÇÃO DE INFORMALIDADE ABERTURA DE CAPITAL SUCESSÃOFINANCIAMENTOS ESTRUTURADOSPROFISSIONALIZAÇÃO CONSOLIDAÇÃOESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS, 
PESSOAS, SISTEMAS E CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
RELATÓRIOS GERENCIAIS CONFIÁVEIS

DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS AUDITADAS

Auditoria (Audit)

A qualidade, a transparência e a integridade dos nossos 
serviços de auditoria contribuem para fortalecer a confiança dos 
investidores, credores e outros stakeholders nas informações 
financeiras elaboradas por nossos clientes.

Tributos (Tax)

Nosso conhecimento e nossas experiências acumuladas em 
trabalhos realizados nacional e internacionalmente ajudam a 
antecipar e a responder às mudanças tributárias, fiscais e legais, 
proporcionando uma governança adequada aos negócios.

Estruturada para 
lhe atender

KPMG E
VOCÊ

PRECISO DIAGNOSTICAR QUAIS SÃO AS 
FRAGILIDADES DENTRO DA MINHA EMPRESA E 
BUSCO AUXÍLIO NA SUA REMEDIAÇÃO

 Gerenciamento de crises
 Diagnóstico de Tecnologia e Cyber Security
 Gestão Empreendedora (Governança Corporativa, Família e 
Sucessão, Assessoria em Captação de Recursos, Processo 
Contábil, Processos Operacionais / Controles Internos e 
Tecnologia da Informação)

 Capital de giro
 Redesenho e melhoria de processos
 Gestão de custos
 Redução de custos com licenças de software e monitoramento 
com plataforma de gestão de ativos de software

 Redução da carga tributária
 Contencioso Tributário
 Recuperação de receitas e impostos pagos indevidamente a 
maior

 Monetização de saldo credor registrado nas escritas fiscais /
contábeis

 Adoção de Regimes Especiais Aduaneiros e Fiscais
 Revisão das demonstrações financeiras anuais e / ou de períodos 
específicos

 Trabalho de procedimentos previamente acordados
 Auditoria de elementos, contas, itens ou quadros isolados das 
demonstrações financeiras

 Trabalho de asseguração diferente de 
auditoria e revisão

 Laudo de avaliação contábil

COMO ASSEGURAR QUE A MINHA 
EMPRESA CUMPRE COM TODAS AS 
OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS, LEGAIS, 
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS?

 Manualização de procedimentos
 Diagnóstico e assessoria contábil
 Diagnóstico Tributário e Previdenciário
 Revisão das Obrigações Acessórias Digitais
 Governança Tributária
 Tax Compliance
 Cruzamento eletrônico entre SPED Fiscal, 
contribuições, ECD, ECF etc.

ESTAMOS PREPARADOS 
PARA ATENDER A UMA 
FISCALIZAÇÃO?

 Verificação de relatório em 
conformidade com as normas
 Diagnóstico e estruturação dos 
processos operacionais, incluindo 
contoles internos, gerenciamento 
de riscos e compliance 

 Plano de contingências
 Contencioso Fiscal Administrativo
 Contencioso Fiscal Judicial
 Assessoria e Acompanhamento 
de Fiscalizações

POTENCIAIS INVESTIDORES OU COMPRADORES. 
ESTAMOS PREPARADOS?

 Diagnóstico e estruturaçao da Governança Corporativa
 Estruturação do ambiente de controles internos, gerenciamento 
de riscos, ética e conduta e compliance 

 Assessoria nas negociações de fusões e aquisições
 Diligências financeira, comercial, fiscal, trabalhista, legal etc., com 
ótica de investidor / comprador, para uso da Administração

 Assessoria no entendimento dos resultados da diligência e 
impacto no modelo de avaliação

 Montagem e gerenciamento da sala de informações (data room)
 Apoio aos administradores nas discussões com os assessores 
dos potenciais compradores

 Avaliação de empresas (valuations)
 Asseguração sobre bens
 Revisão fiscal, trabalhista e previdenciária, objetivando a 
identificação e correção de riscos antes da venda

PRECISO INTEGRAR UM NOVO 
NEGÓCIO À MINHA EMPRESA 
OU SEGREGAR PARTE DO MEU 
NEGÓCIO PARA VENDA.

 Assessoria na integração e separação de 
ativos, processos, pessoas, áreas etc.

 Due Diligence
 Análise de investimentos
 Análise de sinergias
 Gestão de riscos e controles
 Central de serviços compartilhados
 Análise para evitar acúmulo de tributos nas 
escritas fiscal / contábil 

 Eficiência na formulação do preço (x) a 
carga tributária

PRECISO CONSTRUIR UM MODELO 
DE GESTÃO E CONTROLES OU GERAR 
SINERGIA E INTEGRAÇÃO ENTRE AS 
PESSOAS E OS PROCESSOS.

 Gestão de riscos e controles
 Diagnóstico e estruturação da Governança 
Corporativa 

 Asseguração, diagnóstico e estruturação 
do ambiente de controles internos, 
gerenciamento de riscos, ética e conduta e 
compliance 

 Gestão de processos, pessoas e tecnologia
 EVA (Economic Valued Added)
 Integrated reporting

PRECISO REESTRUTURAR 
SUBSTANCIALMENTE O 
MODELO DE NEGÓCIOS E 
O MODELO OPERACIONAL 
DA MINHA EMPRESA.

 Reestruturação do modelo de 
negócios 

 Implementação de boas 
práticas de sustantabilidade

 Uso estratégico e 
conhecimento da tecnologia

 Turnaround  Operacional
 Renegociação e 
realongamento de 
empréstimos e financiamentos

 Estruturação de controladoria 
estratégica

 Assesssoria fiscal e jurídica na 
reestruturação

PRECISO SABER SE A ÁREA 
DE  TECNOLOGIA ESTÁ EXPOSTA A RISCOS.

 Governança de mídias digitais
 Cyber Security
 Gestão de ativos de software
 Diagnóstico de Riscos e Controles de TI
 Segurança da Informação
 Governança de TI
 Plano de Contingência
 Auditoria Interna de TI
 Revisão de segregação de funções
 Stress test
 Redesenho e melhorias de automatização (workflow) de processos
 Plataforma de Gestão de Ativos e Software

PRECISO EVITAR A 
INSOLVÊNCIA DOS MEUS 
NEGÓCIOS.

 Gerenciamento de crises 
 Aconselhamento sobre insolvência
 Desafios de gestão de caixa
 Alternativas de funding
 Assessoria na melhoria da 
qualidade dos resultados via 
redução de custos

 Captação de recursos
PRECISO PROFISSIONALIZAR 
E ESTRUTURAR O PROCESSO 
DE PREPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA 
MINHA EMPRESA.

 Preparação de Relatórios Financeiros
 Treinamento
 Gestão de processos, pessoas e tecnologia
 Aderência aos pronunciamentos contábeis 
brasileiros e internacionais

 Diagnóstico e estruturação dos controles 
internos relacionados ao processo de 
fechamento contábil 

 Revisão das obrigações acessórias 
 Apoio na preparação das demonstrações 
financeiras de acordo com os CPCs e as 
IFRS

DESCONFIAMOS OU 
CONSTATAMOS SITUAÇÕES DE 
FRAUDES OU ATOS ILÍCITOS.

 Trabalhos investigativos (Forensic)
 Diagnóstico e estruturação da 
Governança Corporativa

 Avaliação de controles internos
 Trabalhos preventivos e estruturação 
de Programas de Perdas e Antifraude

 Diagnóstico e estruturação do 
ambiente de controles internos, 
gerenciamento de riscos, ética e 
conduta e compliance

PRECISO PLANEJAR 
A SUCESSÃO.

 Estruturação da Governança da Família: 
Conselho de Família, Plano de Sucessão, 
Acordo de Família, Holdings Familiares, 
elaboração de Relatórios Financeiros, 
criação de um Family Office, Coaching e 
Plano de Treinamento.

 Estruturação da Governança da Empresa e 
dos Negócios: Conselho de Administração, 
Comitês de Assessoramento ao Conselho, 
Profissionalização da Gestão, Indicadores 
de Performance (KPIs),Coaching da Gestão.

 Governança Corporativa
 Assessoria nas negociações de Fusões e 
Aquisições

 Avaliação de empresas (valuations)
 Preservação Patrimonial
 Planejamento Sucessório
 Assessoria Jurídica na Transição de Gestão

PRECISO ESTRUTURAR UMA 
CONTROLADORIA ESTRATÉGICA.

 Gestão do Fluxo de Caixa
 Gestão estratégica de custos e pricing
 Orçamento empresarial
 Análise de índices financeiros e 
benchmarking

 Eficiência e Planejamento Tributário
 Incentivos Fiscais / Aduaneiro
 Inovação Tecnológica
 Agilidade do Desembaraço Aduaneiro
 Regimes Especiais Fiscais e Aduaneiros

PRECISO DEFINIR UMA 
ESTRATÉGIA PARA OS 
MEUS NEGÓCIOS.

 Construção de estratégia
 Sustentabilidade
 Supply Chain
 Dashboard de indicadores de 
desempenho (KPIs)

 Definição de metas e bonificação
 Relato Integrado

PRECISO DE MAIS CAPITAL OU 
ALONGAR E / OU REESTRUTURAR 
NOSSAS DÍVIDAS.

 Captação de recursos e financiamentos 
para investimentos e capital de giro

 Alongamento e refinanciamento de 
dívidas existentes

 Assessoria em emissão de títulos e 
valores em mercado de capitais (Oferta 
Pública de Ações - IPOs, debêntures, 
bonds etc.)

 Alternativas de funding
 Desafios de gestão de caixa
 Auditoria das demonstrações financeiras 
anuais e / ou de períodos específicos

E SE EU PRECISAR ALIENAR A 
MINHA EMPRESA. QUAL É O 
SEU VALOR?

 Assessoria nas negociações de 
fusões e aquisições

 Avaliação de empresas (valuations)
 Asseguração de bens
 Diligências financeira, fiscal, 
trabalhista, legal etc., com ótica de 
investidor / comprador, para uso da 
Administração

 Assessoria no entendimento dos 
resultados da diligência e impacto no 
modelo de avaliação

 Assessoria nas negociações
 Assessoria Jurídica Contratual, Fiscal 
e Societária na transação

Demandas
da empresa

ESTÁGIOS DE BOAS PRÁTICAS DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Consultoria (Advisory)

Apoia as decisões estratégicas e o desenvolvimento de
projetos das empresas com uma abordagem multidisciplinar
que inclui competências nas áreas de Planejamento
Estratégico, Assessoria em Processos de Fusões, Aquisições
e Captação de Recursos, Governança Corporativa, Sucessão, 
Riscos e Compliance, Melhoria de Performance Financeira e
Operacional, Terceirização de Serviços, Inovação, Uso
Estratégico de Tecnologia e de Mídias Digitais, entre outras.  

A KPMG no Brasil está preparada para levar conhecimento à sua empresa, 
com profissionais especialistas em suas áreas de atuação, linhas de 
negócio e diversos serviços, que podem ajudá-lo no desenvolvimento de 
processos e pessoas ou do fluxo de informações para atender às novas 
demandas legais, tributárias, contábeis e financeiras. Pensamos em tudo 
isso para possibilitar o crescimento sustentável de sua organização com a 
facilidade de uma comunicação simples e objetiva.

PRECISO TREINAR E INTEGRAR O MEU TIME COMERCIAL COM 
AS ÁREAS FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRO.  TODOS PRECISAM 
SABER O(A):

 Cálculo do preço de venda com os tributos embutidos - “cálculo por dentro”
 Formação do custo importação
 Cálculo das vendas com redução da base de cálculo
 Qual alíquota aplicar em vendas interestaduais para contribuintes e não 
contribuintes do ICMS

 Como me beneficiar de incentivos fiscais
 Quais são os principais riscos fiscais que envolvem a falta ou insuficiência de 
recolhimento de tributos

 Aproveitamento correto dos créditos fiscais permitidos pela legislação do 
ICMS, IPI, PIS e COFINS

 Como aplicar as regras da substituição tributária do ICMS em determinadas 
operações fiscais

 De que forma aproveitar os regimes especiais aduaneiros previstos a fim de 
reduzir os custos alfandegários

PRECISO ENTRAR 
EM UM NOVO 
SEGMENTO DE 
NEGÓCIOS OU 
MERCADO.

 Elaboração de plano 
estratégico para novos 
entrantes

 Elaboração de plano de 
negócios

 Análise de viabilidade 
econômico-financeira

 Análise de cenários

QUAL O MELHOR 
CAMINHO PARA INOVAR: 
DESENVOLVENDO NOVOS 
PRODUTOS E PROCESSOS OU 
APERFEIÇOANDO OS ATUAIS?

Assessoria na maximização de 
recursos relativos aos projetos 
de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação com o suporte para 
a captação de linhas de fomento 
(com condições mais atrativas) 
e a estruturação dos controles 
para o uso de incentivos fiscais 
aplicáveis em todos os setores, 
como a Lei do Bem - 11.196/05, e 
outros direcionados para setores 
determinados, tais como automotivo 
e informática, dentre outros.



As publicações da KPMG têm como objetivo 
apoiar clientes e parceiros no entendimento das 
transformações do mercado, ajudando-os a tomar 
decisões assertivas. A recente Pesquisa Retratos de 
Família: Um Panorama do Histórico e Perspectivas 
das Empresas Familiares Brasileiras sobre empresas 

Cortar custo sempre será uma tarefa delicada, pois nem 
sempre o gestor tem total clareza de que está fazendo 
as escolhas certas. Para lidar com essa situação, o 
Orçamento Base Zero (OBZ) é uma ferramenta muito 
recomendada. Além disso, o OBZ é muito utilizado em 
grandes corporações, mas sua lógica também pode ser 
aplicada à realidade de pequenas e médias empresas. A 
KPMG no Brasil possui vasta experiência em temas de 
melhoria de desempenho, uso estratégico da tecnologia 
e processos de inovação que podem ajudá-lo a utilizar de 
forma efetiva a Metodologia OBZ.

Estratégias baseadas em dados 
coletados no mercado

Orçamento Base Zero 
Analisando a necessidade de 
despesas de cada processo 

Conhecimento multidisciplinar para 
lidar com os desafios do mercado

familiares é um exemplo. Em sua segunda edição, ela 
revela dados importantes de como estas empresas têm 
se posicionado diante do atual cenário econômico, suas 
expectativas em relação ao mercado e seus principais 
desafios e estratégias para o futuro. Acesse a pesquisa 
completa no site kpmg.com.br. 

Preparados para responder a um 
mercado em constante transformação 
A KPMG entende que a tecnologia está 
transformando a maneira de se conduzir um 
negócio e, por isso, se dedica a buscar ferramentas 

O universo tributário e fiscal é dinâmico e demanda uma 
constante atualização em relação às novas leis e normas, 
questões que afetam diretamente o desempenho das 
empresas. A KPMG entende e conhece a fundo este 
ambiente em transformação e usa toda sua experiência 
de mercado e conhecimento técnico para orientar sobre 
estas questões complexas.

Governança Corporativa  
Definitiva para a saúde financeira 
e a competitividade  

Data & Analytics  
Identificar e 
compreender, através 
do cruzamento de 
dados e informações, 
fatores que afetam 
o desempenho do 
negócio, além de 
gerar novos insights 
de como otimizar 
processos.

Strategy 
Ajudar a lidar com as 
questões estratégicas 
mais críticas enfrentadas 
pelo mercado como: 
evolução da tecnologia, 
mudanças sociais, 
ambientes regulatórios 
em constante 
transformação e 
mercados emergentes. 

Cyber Security 
Mitigar os riscos, 
por meio da 
transformação de 
processos, pessoas 
e da tecnologia, e 
gerenciar e monitorar 
a segurança 
cibernética de 
empresas e 
organizações.

Investment Corridors
Consultoria estratégica 
que promove melhoria 
operacional e de rentabilidade 
na transformação e no 
redirecionamento estratégico 
do negócio, integrando 
pensamento estratégico, rigor 
financeiro, conhecimento de 
indústria e experiência prática 
de implementação. 

inovadoras capazes de ajudar as empresas a lidar com 
os desafios e aproveitar oportunidades nas seguintes 
áreas:

A KPMG destaca-se pela oferta de serviços 
fundamentados em um profundo  conhecimento dos 
setores e segmentos industriais, sendo eles: Financial 
Services (Banking, Insurance, Real Estate e Investment 
Management); Consumer Markets (Food & Drink, 

Consumer Products, Retail e Agribusiness), Technology, 
Media & Telecommunications (Telecommunications, Media 
e Tecnhonology & Software), Industrial Markets (Industrial 
Manufacturing, Life Science & Pharmaceuticals Resources) 
e Infrasctruture, Government & Healthcare e Education.
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Entre em contato com a KPMG
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