
Soluções Tributárias
em esfera 

administrativa



Studio Fiscal

A Studio Fiscal foi criada para atender as necessidades das empresas 
na área �scal. A metodologia própria e o exclusivo trabalho técnico 
aprimorado ao longo de mais de 15 anos de experiência no mercado 
são o diferencial dos serviços que entrega em todo país, aliando o 
toque artesanal com a mais alta tecnologia na execução de serviços de 
auditoria �scal e planejamento tributário. Para desenvolver serviços 
diferenciados, a Studio Fiscal conta com mais de 150 escritórios 
distribuídos estrategicamente por todo território nacional, proporcio-
nando qualidade racional com um atendimento de excelência. 

Missão:
"Atender às necessidades de 

racionalização da carga tributária, 
buscando excelência nas soluções 
para enfrentar a alta competitivi-
dade, gerando valores para nossos 
clientes, colaboradores e franquea-
dos.".

Valores:

• Gerar Valor
• Honrar os compromissos
• Buscar a excelência
• Trabalhar em equipe
• Agir com integridade

Visão:
“Ser reconhecida nacional-

mente como a rede de serviços 
tributários de que melhor atende 
as expectativas dos clientes através 
de serviços inovadores e e�cientes”.



Diferenciais

Maior empresa de auditoria fiscal do Brasil
Mais de 600 milhões em créditos apurados
Mais de 1.000 clientes atendidos
Média de 550 mil recuperados por empresa
Equipe técnica composta por mais de 60 auditores
Nenhum crédito glosado
14 em cada 15 empresas indicam a Studio Fiscal
Escritórios em todos estados do Brasil
Mais de 16 anos de know-how
Mais de 200 pontos analisados

Soluções em esfera administrativas
Rápido aproveitamento
Seguro de responsabilidade civil
Setor de suporte ao cliente
Controle de qualidade
Média de R$ 550.000 recuperados por empresa
Studio Audit – Software de cruzamento de dados
Equipes segmentadas por tributos



Mais de 
200 

unidades

Mais de 
1200 

clientes atendidos
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Soluções tributárias administrativas para Serviços Terceirizados Soluções tributárias administrativas para Serviços Terceirizados Resultado do Trabalho
R$ 2.423.990,23

Resultado do Trabalho
R$ 1.946.973,16

Resultado do Trabalho
R$ 16.569.156,78

Cases de 
Sucesso

Resultado do Trabalho
R$ 601.090,53



VÍDEOS



O trabalho da Studio 
Fiscal foi Fantástico”

Alcir Cardoso
diretor da Computech

O trabalho da Studio O trabalho da Studio 
Fiscal foi Fantástico”

Alcir Cardoso
diretor da Computech

Acesse e assista:
http://bit.ly/1vimNZ4



Seguindo rigorosamente as diretrizes da 
Receita Federal do Brasil, a cada dia a Studio 
Fiscal se rea�rma como uma das soluções 
mais e�cazes para garantir que as empresas 
estejam em compliance com a legislação,  
evitando riscos �scais e garantindo a 
otimização no pagamento de tributos.

As soluções de auditoria da Studio Fiscal 
consistem em avaliar todos os documentos 
�scais da empresa, um a um, e veri�car a 
formulação dos mesmos. Através do cruza-
mento de dados entre informações �scais e 
contábeis é possível de identi�car todas as 
inconsistências.

Auditoria Fiscal

CRÉDITOS
À COMPENSAR

PASSIVO FISCAL
DESCONHECIDO
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SOLUÇÕES



Revisão de
Tributos Federais

A revisão de Tributos Federais tem o objetivo de identificar oportunidades tributárias não verificadas pela empresa. O trabalho 
analisa as bases de cálculo, alíquotas e apurações de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI e INSS dos últimos cinco anos de escrituração con-
tábil da empresa, de acordo com a legislação em vigor.

A revisão é efetuada na esfera administrativa, sem qualquer aplicação de procedimentos jurídicos, incluindo a posteriir qualifi-
cação dos valores e a assessoria na compensação dos tributos

Diferenciais da Revisão de Tributos Federais

O cliente investirá somente se a Studio Fiscal identificar oportunidades;

Trabalho desenvolvido por auditores fiscais;

Verificação das notas fiscais, e dos procedimentos contábeis utilizados 
na atribuição dos tributos;

Levantamento de crédtos fiscais e orientações na sua compensação;

Apresentação de relatórios completos, com diagnóstico e soluções de 
acordo com a  legislação;

Risco zero, tendo em vista a possibilidade de consulta a Receita Federal 
do Brasil sobre todos os créditos apontados



Soluções tributárias administrativas para Serviços Terceirizados 

Revisão de
Tributos Indiretos



Planejamento



Planejamento

Diferente da auditoria, o objetivo do Planejamento é otimizar a operação como um todo. Nos trabalhos que visam avaliar a 
gestão fiscal da empresa, a Studio Fiscal oferece soluções específicas para cada tipo de empresa, podendo inclusive desenvolver 
soluções direcionadas à determinada deficiência do cliente



Mapa Fiscal

O objetivo do Mapa Fiscal é examinar o último ano-calendário (12 meses) dos lançamentos fiscais da empresa, verificar 
potências créditos tributários em IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, IPI e INSS, além de adequar a empresa ao melhor regime 
de tributação.

Essa ferramenta de gestão tributária identifica a melhor estrutura societária para o negócio, apresentando as estratégias 
para redução da carga tributária e melhoria do fluxo de caixa



Soluções tributárias administrativas para Serviços Terceirizados 

O planejamento Tributário Studio Fiscal tem como obje-
tivo analisar todos os procedimentos fiscais, regimes de 
tributação, documentos, livros contábeis e estrutura 
societária da empresa para detectar as oportunidades e 
identificar situações de risco nas esferas federal, estadual 
e municipal.
Abaixo apresentamos as etapas e ferramentas do 
Planejamento Tributário

Planejamento
Tributário



Processo



Studio Audit: Execução do Trabalho: Reunião Técnica:

Reunião de Entrega:Controle de Qualidade:

A U D I TE - A U D I TE - 

Após a assinatura do contrato, a equipe de 
checklist da Studio Fiscal entra em contato 
com o setor contábil da empresa para 
realizar a captação de toda documentação 
necessária para dar início aos trabalhos. 

No momento em que toda documen-
tação estiver aos cuidados da Studio 
Fiscal, a equipe de Tecnologia da 
Informação utiliza o Studio Audit 
para realizar um pré-diagnóstico do 
trabalho, com a organização e cruza-
mentos de informações. Este 
software é único e exclusivo da 
Studio Fiscal e permite uma maior 
agilidade e eficiência ao trabalho.

A equipe de qualidade da Studio Fiscal inicia seu trabalho 
com o intuito de auxiliar a empresa cliente no processo 
de validação dos créditos apresentados, sendo que, após 
a reunião técnica, fará o acompanhamento necessário 
durante os 15 dias, prestando suporte e auxiliando na 
solução das dúvidas no que toca ao trabalho realizado. A 
equipe de controle de qualidade fica a disposição da 
empresa até o final da compensação dos créditos.

Após a realização do diagnóstico da 
empresa e o cruzamento das informações, 
as equipes de mais de 60 auditores multi-
disciplinares iniciam o trabalho artesanal, 
analisando detalhadamente as infor-
mações para gerar soluções fiscais para as 
empresas. As equipes tributárias da Studio 
Fiscal são divididas de acordo com as 
espécies tributárias, possuindo assim, 
especialistas em cada um de nossos 
trabalhos realizados.

Decorrido o prazo de validação do trabalho, dado ao 
setor contábil da empresa cliente, o gerente regional e 
o diretor de unidade local realizarão uma reunião 
presencial com a diretoria da empresa para entregar 
todos os relatórios desenvolvidos pela operação, 
assim como formalizar a finalização do trabalho, 
encaminhando as questões relativas ao pagamento 
dos honorários e das instruções necessárias para o 
aproveitamento dos créditos.

Em até 30 dias do fechamento do contrato, o 
Gerente Regional da Studio Fiscal fará uma 
visita a empresa para realizar um questionário 
com o setor contábil sobre tudo que esta 
sendo feito na empresa, assim como realizar 
uma visita em todos os setores da empresa 
em busca de oportunidades de inteligência 
tributária. Nessa etapa, o Gerente Regional 
detalha tecnicamente o processo de execução 
à equipe contábil.

Após a validação e finalização do 
trabalho é realizada uma reunião 
remota com a equipe contábil da 
empresa. O objetivo da conferência 
é apresentar tecnicamente todo o 
projeto finalizado e dar início ao 
prazo de concordância. Durante 15 
dias, o setor contábil da empresa 
cliente fará uma análise dos crédi-
tos apontados para apresentar suas 
considerações e sinalizar sua 
concordância.

Fechamento do Contrato: Reunião de abertura:



Através de seus mais de 16 anos de mercado a Studio Fiscal compila num sistema próprio atualizações diárias de normas fiscais e tributárias, num trabalho em 
conjunto da equipe de tecnologia da informação e o corpo técnico-operacional. Com a extensa base de dados do software é possível fazer planilhamento e 
cruzamento de informações, reduzindo o tempo de trabalho executado e aumento a efetividade do trabalho. Após esse processo, os resultados são enviados 
para os auditores para análise artesanal. 

+ de 1000 análises combinatórias

A U D I TSTUDIO A U D I TSTUDIO 

Inteligência Studio FIscal



Certificado de Garantia

Em mais de 1200 trabalhos realizados, nenhum deles foi contestado pelo Fisco, mas para 
manter a segurança e a qualidade do serviços oferecidos ao mercado o seguro da Zurich, 
segunda maior seguradora do mundo, contempla que qualquer discordância por parte do 
Fisco que venha se reverter em um prejuízo financeiro às empresas clientes, o seguro 
cobrirá esta questão. 



Av. Nove de Julho, 4400 - São Paulo, SP
CEP: 01.406-100  
TEL: +55 (11) 3624-1122

Rua Mostardeiros, 974 - Porto Alegre, RS
CEP: 90.430-001  
TEL: +55 (51) 3093-7500

www.studiofiscal.com.br
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