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Analisamos a prática e o comportamento tributário de empresas (comércio e prestadores 
de serviços), focando nos critérios de compliance tributário sempre pautados na lei, 
jurisprudência e regulamentação aplicável às suas operações.

Tributos são a fonte primária de renda dos Estados. Uma séria de regras legais definem os fatos geradores 
e demais componentes dos mais diversos tributos nas diferentes esferas administrativas. Operações 
com mercadorias, prestações de serviços, operações financeiras, qualquer atividade negocial pode ser, e 
invariavelmente é, objeto de tributação.

O recolhimento do tributo é garantido pelos meios coercitivos específicos de cada ente (sujeito ativo). 
Auditorias extemporâneas, aplicação de multas e suspensão ou revogação de licenças e de autorizações 
são ferramentas tipicamente empregadas pelas administrações tributárias.

Já os contribuintes (sujeito passivo) procuram recolher a exata quantia devida conforme sua operação 
negocial constituidora do fato gerador.

A Constituição Federal Brasileira, por exemplo, prevê a instituição de sete impostos federais, três estaduais 
e três municipais, sem falar nas taxas e contribuições. Alguns governos promovem incentivos, benefícios 
fiscais, alíquotas diferenciadas, regimes especiais e toda uma gama de orientações procedimentais 
específicas. Esse emaranhado torna os sistemas tributários inexatos e extremamente complexos. Tal 
fato tem sido apontado pelo Relatório de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial como o 
principal fator que dificulta a realização e negócios no Brasil.
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Para além da dificuldade na realização 
de negócios, o ambiente incerto é 
propício ao desenvolvimento de fraudes 
estruturadas e diversificados esquemas 
ilícitos travestidos de planejamentos 
tributários. Outras vezes são soluções 
simplistas visando atingimento de metas 
ou alguma pseudo economia financeira. 
Muitas delas adquiridas de boa-fé, 
possuem alto potencial lesivo ao Estado 
e às próprias organizações. 

Diversas operações policiais em 
conjunto com os chamados grupos de 
Law Enforcement têm mostrado que 
seguir esse caminho significa aceitar 
o risco de se ver envolvido em graves 
esquemas ilegais e ter decretada a 
própria morte da empresa. Desenvolver 
ações de compliance para se proteger 
adequadamente destas verdadeiras 
armadilhas não é mais um investimento, 
é uma necessidade.

Seja você o Dono, Presidente, Diretor 
Financeiro ou Jurídico, entre suas 
preocupações está a avaliação correta 
de suas operações de negócios e 
identificação de suas vulnerabilidades. 
A melhor tomada de decisão é possível 
com o desenho de um planejamento 
tributário individualizado e adequado, 
dentro de uma abordagem de gestão 
de riscos reconhecida. Após tomada a 
decisão, a sua efetiva implementação e 
rígido controle de qualidade garantem 
a tranquilidade necessária para que 
você foque em sua atividade final sem 
surpresas desagradáveis.

A CONEXIG auxilia seus clientes a atingir esse status de tranquilidade e produtividade. A equipe 
CONEXIG, amplamente qualificada, multidisciplinar e internacional, é formada por peritos e 
auditores forenses, profissionais certificados em análise e técnicas de combate à fraudes, crimes 
financeiros, lavagem de dinheiro e planejamento tributário. Nosso time possui experiência 
comprovada em gestão de compliance, controles internos, gerenciamento de riscos e gestão 
de TI, com rica experiência em análise forense e investigações criminais.

Contamos com equipes experientes, de atuação geograficamente dispersa e amplamente 
multidisciplinar. Essa característica única em uma consultoria de nosso porte nos posiciona de 
maneira privilegiada para fornecer serviços de qualidade internacional e, ao mesmo tempo, 
manter uma relação quase familiar com nossos clientes. Localizados fisicamente em 14 países, 
mas com presença global, nossos profissionais prestam serviços de alta qualidade, padronizados 
e ajustados à realidade jurídica e específica dos diversos setores nos diferentes países onde 
estamos presentes. Sempre sensíveis às suas características específicas culturais, linguísticas 
e comerciais, provemos soluções individualizadas de acordo com os melhores padrões e 
tendências nacionais e internacionais.

NOSSOS VALORES:
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Sistema de Compliance Tributário

Com base no amplo conhecimento do funcionamento das organizações e na capacidade 
de identificar seus riscos de fraude, corrupção e suborno, desenhamos e implantamos 
Sistemas de Compliance Tributário integrando as áreas, processos e funções de 
responsabilidade, gestão e monitoramento para garantir sua eficácia.

Sistema de prevenção a Lavagem de Dinheiro

A partir de uma abordagem baseada no risco, estruturamos os elementos de gestão de 
riscos relacionados aos eventos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 
de acordo com os padrões da Basiléia e FATF.

Auditorias de Compliance Tributário

Realizamos verificações e monitoramentos contínuos sobre a eficácia dos Sistemas de 
Compliance Tributário, identificamos oportunidades de melhoria, geramos planos de ação 
e realizamos os apoios necessários para garantir um alto nível de melhoria.

Auditorias FCPA e outras Auditorias padrões

Temos o conhecimento e a experiência para verificar a aplicação efetiva dos padrões 
internacionais de acordo com os regulamentos e precedentes relacionados à FCPA, à UK 
Bribery Act, programas regionais de conformidade fiscal e ajustamentos de condutas.

Mecanismos para fortalecer o ambiente de Compliance Tributário

Realizamos acompanhamento especializado com o objetivo de verificar o funcionamento e 
adequação dos processos de tomada de decisão, identificando oportunidades de melhoria 
ou aplicação de medidas em situações de crise, reforçando a governança tributária.

Treinamento

Oferecemos treinamentos em temas especializados e relevantes para os setores, além 
de treinamentos presenciais e virtuais para promover e consolidar uma cultura de 
Compliance Tributário.
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E-Discovery tributária

Em descoberta eletrônica (E-Discovery) e análise forense digital, fornecemos serviços 
eletrônicos de busca, localização, segurança e exame de dados com a intenção de usá-los 
como evidência em processos e investigações forenses.

Due diligence tributária

Identificar e conhecer plenamente os parceiros com quem as organizações se relacionam 
mitiga a exposição dos riscos relacionados a terceiros (fornecedores ou clientes) e, assim, 
situações questionadas por omissões nesses processos. Nesse sentido, somos especialistas 
em conduzir verificações de antecedentes e relatórios de medição de integridade tributária.
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CONTATO:

Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre nossos serviços, não hesite em nos contatar. 
Nossos especialistas estarão prontos para atender às suas necessidades. Esperamos seu contato 
em breve.

Você pode utilizar os seguintes contatos:

FELIPE GUTIERREZ
Founder & Managing Partner
felipegutierrez@conexig.com
T:   +1 786 570 0186
M: +1 305 204 0919
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angola@conexig.com colombia@conexig.com portugal@conexig.com

argentina@conexig.com ecuador@conexig.com puertorico@conexig.com

australia@conexig.com france@conexig.com spain@conexig.com

brazil@conexig.com mexico@conexig.com southafrica@conexig.com

chile@conexig.com peru@conexig.com usa@conexig.com


