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Grant Thornton International 

 Uma das maiores empresas de auditoria e consultoria no 

mundo 

 

 Mais de 2.600 sócios e 35.000 colaboradores, distribuídos em 

124 países. 

 

 2ª maior firma de BPO no Brasil 

 

 5ª maior firma de auditoria no Brasil 

 

 Com presença no Brasil desde 1983 

 

 Sede na cidade de São Paulo e unidades de negócios em 

Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e 

Goiânia 
 

Introdução  
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Os Mais Rapidos Os Mais Lentos

  Emirados Árabes 12   Camarões 654
  Bahrain 36   Equador 654
  Catar 48   Senegal 666
  Bahamas, The 58   Mauritânia 696
  Luxemburgo 59   Chade 732
  Oman 62   Venezuela 792
  Suíça 63   Vietnã 872
  Arábia Saudita 72   Nigéria 956
  Seychelles 76   Bolívia 1.025
  Hong Kong 78   Brasil 2.600

 Os Mais Rapidos  Os Mais Lentos

 Nova Zealandia  1   Zimbábue 90
  Austrália 2   Lao PDR 92
  Georgia 2   Timor-Leste 94
  Macedonia, FYR 2   Brunei Darussalam 101
  Hong Kong, China 3   Haiti 105
  Ruanda 3   Brasil 119
  Cingapura 3   Guiné Equatorial 135
  Albânia 4   Venezuela, RB 144
  Bélgica 4   Congo, Rep. 161
  Canadá 5   Suriname 694

O custo brasileiro 
Tempo para abrir um negócio - quantidade de dias 

Fonte:  1. World Bank – www.doingbusinessin.org 

Introdução  

Pagamento de impostos  - quantidade de horas por ano 

Fonte:  1. World Bank – www.doingbusinessin.org 
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Os pilares de governança corporativa  

• Gestão de riscos eficiente; 

• obtenção de boas praticas e tendências do mercado em 

que irá atuar; 

• análises de impactos tributários e societários ; 

• priorização para investimentos na melhoria da estrutura 

empresarial; 

• gerenciamento de fluxo de caixa. 
 

 

Governança cooperativa 

Gerenciamento 

de riscos 

Obtenção de 

créditos 
Controles 

internos 

Riscos inerentes 
Riscos do 

negocio 

Créditos e 

garantias 

Analises de 

endividamentos 

Praticas essenciais para as startups  

Financeiro Contábil Fiscal 
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Procedimentos essenciais  

Custo benefício?  Interno vs. Outsourcing 

Praticas essenciais para as startups  

Compliance 

— 

 Registro de transações, e preparação de relatórios financeiros; 

 apuração dos custos de produção e/ou serviços; 

 processamento da folha de pagamento e das obrigações trabalhistas/ 

previdenciárias; 

 apuração e análise dos tributos, incluindo planejamentos tributários; 

 inventário físico dos estoques e do ativo imobilizado; 

 

Reconhecimento de receita / faturamento 

  

Analise de geração de caixa/ e criação de reserva de 

caixa 

  

Análises gerenciais: 

 relatórios de performance de vendas/ custo/ mercado;  

 relatórios de segmentos; 

 

Análise de reestruturações societárias na ótica de 

ganhos de sinergia entre as operações 

 

 

 

Análise das demonstrações contábeis que incluem: 

  

 apuração dos custos de produção e/ ou serviços; 

 processamento da folha de pagamento e das obrigações trabalhistas/ 

previdenciárias; 

 apuração e análise dos tributos, incluindo planejamentos tributários; 

 inventário físico dos estoques e do ativo imobilizado. 

 

Análises gerenciais:  

 

 relatórios de performance de vendas/ custo/ mercado;  

 relatórios de segmentos. 

 

Análise de reestruturações societárias na ótica de 

ganhos de sinergia entre as operações 
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O que e Due Diligence? 

Buy-Side e Sell-side Due Diligence 

 

 Analisar o desempenho dos negócios 

 revisão das informações financeiras e contábeis 

histórico 

 revisão das previsões financeiras / projeções 

 revisão dos impostos indiretos 

 revisão do imposto direto 

 revisão do imposto de emprego 

 analisar os procedimentos da FCPA 

 resumem de nossas descobertas, juntamente com 

nossos pontos de vista e observações e fornecer um 

serviço de valor acrescentado 

Quem utiliza Due Diligence 

  

 Firmas de Private Equity 

 M&A 

 investidores independentes 

 donos da própria empresa em antecipação de vender 

Obs: as expectativas de um cliente brasileiro vs. estrangeiro 

são diferentes: 

 

Cliente estrangeiro tem: 

  

• mais foco na EBITDA/QoE 

• risco de se assustar com os valores dos riscos 

identificados 

 

Due Diligence - Estudo de caso  
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Mapa do riscos para o comprador 

Due Diligence - Estudo de caso  

Estrutura do Deal 

Ambiente 

Cultura 

Propriedade 

intelectual 

Gerenciamento  

Comprador 

Sinergias &  

Implementação 

Passivos não 

divulgados 

 

Receitas & 

Lucros 
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Empresa ABC Ltda.  

Due Diligence - Estudo de caso  

Informações com base em um caso real de uma Start-up 

Sumário 

ABC Ltda. Descrição  

Objeto social Ecommerce 

Composição do capital 

social 

Dono A 200.000 quotas x  R1,00 = 200.000,00 

Receita Bruta TTM R$ 700.000 

Numero de anos 2+ 

Demonstração do Resultado

Descrição

Saldo em:

31/12/2012

Saldo em:

31/03/2013 TTM - 2013

Receita de Vendas 600 150 690

Receita de Serviços - - 10

( = ) Receita bruta 600 150 700

(-) Simples nacional (25) (10) (30)

( = ) Receita líquida 575 140 670

( - ) Custo da Mercadoria Vendida (260) (75) (3.330)

( - ) ICMS - ST (20) (5) (20)

( = ) Resultado bruto 295 60 (2.680)

Despesas Administrativas (250) (75) (250)

Despesas Comerciais (200) (30) (200)

Despesas Financeiras (20) (10) (25)

Receitas Financeiras - - -

Outras Receitas e Despesas Operacionais 20 10 25

(=) Total das despesas operacionais (450) (105) (450)

( = ) Resultado antes dos impostos (155) (45) (3.130)

( - ) IRPJ/CSLL - - -

( = ) Prejuízo líquido (155) (45) (3.130)



©  2013 Grant Thornton Brasil   |   Congresso de Investemento   |   www.grantthornton.com.br 13 

1.000

300

280
1.200

300

400

Volume de mercadoria- 2012 (12 meses)

Produto A

Produto B

Produto E

Produto C

Produto D

Outras marcas

171

73

58

50

37

151

Valor ($) - 2012 (12 meses)

Produto A

Produto B

Produto E

Produto C

Produto D

Outras marcas

Venda de mercadoria por marca - 2012 (12 meses)

Marca

Volume de 

mercadoria % Repres Volume Valor ($) % Repres ($)

Produto A 1.000 29% 171 32%

Produto B 300 9% 73 14%

Produto E 280 8% 58 11%

Produto C 1.200 34% 50 9%

Produto D 300 9% 37 7%

Outras marcas 400 11% 151 28%

Total relatório de faturamento 3.480 100% 540 100%

Saldo contábil 550

Vendas realizadas diretamente (Eventos) (10)

ABC Ltda. - vendas 

Due Diligence - Estudo de caso  
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ABC Ltda. – Ajustes identificados - contábeis 

Due Diligence - Estudo de caso  

Pontos Chaves/Ajustes identificados 

Descrição do ajuste Comentários sobre o ajuste Valor do Ajuste ($) 

A. Estoques  A Target valoriza seus estoques pelo método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). Contudo, 

foram observadas inúmeras inconsistências quanto à valorização e quantificação dos itens do 

estoque, o que pode afetar significativamente as informações contábeis apresentadas. 

 GT - A realização de inventário físico, bem como, a aplicação de procedimentos apropriados de 

valorização é de suma importância para quantificação dos saldos apresentados. 

n/a 

B. Falta de conciliação mensal dos 

saldos contábeis 

 A Target não tem como procedimento a conciliação mensal de todos os saldos contábeis. Como 

podemos observar nos assuntos abordados neste relatório, diferenças encontradas nos saldos de 

aplicações financeiras, bem como, a falta de composição analítica das informações contabilizadas 

(clientes e fornecedores) denotam fragilidades no processo de fechamento contábil que podem 

ocasionar distorções nas demonstrações contábeis.  

 GT - A Target deve realizar conciliações contábeis mensais, tendo como base os relatórios e 

informações geradas pela Administração, bem como por informações obtidas junto à terceiros, como 

extratos bancários, relatório de processos etc. 

n/a 

1. Aplicação financeira - Baixa referente à 

diferença não conciliada 

 Foi identificada diferença entre o saldo contábil e o extrato bancário de aplicação financeira na ordem 

de $ (10), que não foi conciliada pela Target. Face ao exposto, sugerimos o ajuste desta diferença. 
(10) 

2. Créditos Diversos – ajuste referente a 

custos e despesas não contabilizados 

 Foram identificados registros referente a custos e despesas não contabilizadas dentro da competência 

em função da ausência de documentação suporte, bem como, valores referentes a pagamentos 

realizados indevidamente a fornecedores e não regularizados até o término de nossos trabalhos. 

(25) 

3. Intangível - baixa de despesas 

ativadas indevidamente 

 A Target mantém registrado em seu intangível, despesas com manutenção do website, que não 

podem ser atribuídas como ativo intangível ou diferido, devendo estas serem registradas no resultado 

do exercício quando incorridas, conforme determina a prática contábil vigente. Face ao exposto, 

sugerimos a baixa dos saldos. 

(15) 

5. Fornecedores - erros de contabilização 

identificados 

 No processo de conciliação da rubrica de fornecedores, a Target identificou diversos pagamentos sem 

a respectiva provisão contábil e também provisões realizadas em duplicidade, uma vez que alguns 

pagamentos foram contabilizados no resultado, ao invés de baixar o saldo de fornecedores a pagar. 

23 

7. Diferença entre relatório financeiro e 

saldo contábil de clientes 

 Foi identificada diferença entre o saldo contábil e o relatório financeiro do contas a receber, que pode 

ser decorrente, principalmente, das tarifas de cartão de crédito não registradas. 
(1) 
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1. Descrição dos riscos - impostos diretos e indiretos Mínimo ($) Máximo ($)

1.1 Simples Nacional – possibilidade de exclusão do regime 120 210

1.2 ICMS – ausência de recolhimento nas operações interestaduais 20 30

1.3 Recuperação de despesas e Outras receitas operacionais – ausência de inserção na base de cálculo do Simples Nacional 1 3

Impostos diretos e indiretos – subtotal 141 243

2. Descrição dos riscos – trabalhistas e previdenciários

2.1 Prestadora de serviços (“Diarista”) – possibilidade de caracterização de vínculo empregatício 2 5

Trabalhista e previdenciário – subtotal 2 5

143 248

Estimadas e potenciais contingências – tributárias, trabalhistas e previdenciárias

Total dos riscos tributários, trabalhistas e previdenciários

ABC Ltda. – ajustes e contingencias – Tributaria   

Due Diligence - Estudo de caso  

Riscos identificados: assuntos que podem gerar contingências futuras e que devem ser objeto de análise por sua Companhia e seus assessores jurídicos. 

Os valores mínimos e máximos levam em consideração os percentuais de multas aplicáveis em questões de natureza tributária, previdenciária e 

trabalhista, sendo que os valores mínimos são calculados com base em recolhimento espontâneo, enquanto que os valores máximos são calculados com 

base em procedimentos de fiscalização. 
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ABC Ltda. – Ajustes e contingencias  - Tributaria  

Due Diligence - Estudo de caso  

Comentários sobre os riscos identificados – Impostos diretos e indiretos 

Descrição do risco Comentários sobre o risco Valor do risco ($) 

1.1 Simples Nacional – possibilidade de 

exclusão do regime 

 A Target optou pela sistemática de tributação do Simples Nacional a partir de XXX de 2012, o qual é 

um sistema simplificado de tributação criado para pequenas empresas brasileiras com receita bruta 

anual inferior a $ 3.600, e consiste principalmente no pagamento de um imposto único, englobando 

impostos federais, estaduais, municipais e sobre folha de pagamento; 

 o Artigo 29. da Lei nº 123/2006 elenca que a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples 

Nacional dar-se-á por uma série de motivos. Do rol de situações previstas na legislação, verifica-se 

que a Target poderá ser excluída do regime pelas seguintes razões: 

 

- se for constatado que durante o ano-calendário de 2012 o valor das despesas pagas superaram 

em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período; 

- omissão da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela 

legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou 

contribuinte individual que lhe preste serviço (Ex.: Raquel, contribuinte individual que presta 

serviços de limpeza). 

 

 diante ao exposto, pelas razões expostas acima, identifica-se a possibilidade das autoridades fiscais  

desenquadrarem a Target da sistemática de tributação simplificada. 

 estimamos o risco considerando que os valores de IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS passariam a 

ser calculados com base no regime de Lucro Presumido, bem como seria exigida a tributação do 

ICMS e do ISS sobre suas operações, com os respectivos acréscimos legais. 

 além disso, a contribuição previdenciária patronal passaria a ser devida sobre a folha de pagamento. 

 estimamos o risco  da contribuição previdenciária considerando o enquadramento previdenciário da 

Target e as bases de cálculo constantes no resumo das folhas de pagamento no período de janeiro 

até março 2012, com os devidos acréscimos legais. 

 não estimamos os valores relacionados ao ISS em razão de serem imateriais (inferiores a $1), pois a 

receita com prestação de serviços da Target é ínfima. 

 

IRPJ e CSLL 

Mínimo – $ 30 

Máximo – $ 40 

 

PIS e COFINS 

Mínimo – $ 10 

Máximo – $ 13 

 

ICMS 

Mínimo – $ 90 

Máximo – $ 150 

 

INSS 

Mínimo – $ 1 

Máximo – $ 2 

 

TOTAL 

Mínimo – $ 130 

Máximo – $ 200 
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ABC Ltda. - Certidões negativas de débitos 

Due Diligence - Estudo de caso  

As Certidões Negativas de Débitos, por si só, não garantem que não serão apurados débitos ou lavradas autuações para o 

período de sua vigência. 

Impostos / Contribuições Comentários Vigência 

Impostos Federais  A Target possui Certidão Negativa de Débitos emitida em XX/2013. 

Impostos Estaduais 
 A Target possui Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo emitida em 

XX/2013. 

Impostos Municipais 

  

 A Target possui Certidão Negativa dos Débitos de tributos mobiliários municipais administrados pela 

Secretaria de  Finanças do  Município de São Paulo/SP, emitida em XX/2013. 

 

Contribuições 

Previdenciárias 
 A Target possui Certidão Negativa de Débitos emitida em XX/2013. 

FGTS  A Target possui Certificado de Regularidades do FGTS emitido em XX/2013. 

Tribunal Superior do 

Trabalho 

  

 A Target não consta no Banco de Dados Nacional de Devedores Trabalhistas, certidão emitida em   

 XX/2013. 
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EBITDA - Ajustado (1° Cenário)

Descrição Referência R$ '000

(=) Prejuízo do TTM 2013 (190)

Depreciações / Amortizações -

Receita Financeira (2)

Despesas Financeiras 15

IRRP / CSLL -

(=) EBITDA (Não Ajustado) (177)

Ajustes propostos pela Target

Fornecedores - erros de contabilização identificados MA-01 18

(=) EBITDA (Ajustado pela Target) (159)

Ajustes propostos Due Diligence

Aplicação financeira - Baixa referente à diferença não conciliada DD -01 (12)

Créditos Diversos – ajuste referente a custos e despesas não contabilizados DD -02 (20)

Intangível - baixa de despesas ativadas indevidamente DD -03 (13)

Despesas Financeiras - Reversão para apuração do EBITDA DD -04 (15)

Pagamentos subsequentes não provisionados - correios DD -05 (15)

Diferença entre relatório financeiro e saldo contábil de clientes DD -06 (3)

Total dos ajustes Due Diligence (78)

(237)(=) EBITDA (Ajustado Due Diligence)

ABC Ltda. - EBITDA Ajustado (1° Cenário) 

Due Diligence - Estudo de caso  

DD–01 - Aplicação financeira - Baixa referente à diferença não conciliada: 

Diferença entre o extrato bancário e o saldo contábil sem conciliação e podem representar 

eventuais despesas não contabilizadas. 

DD–02 - Créditos Diversos – ajuste referente a custos e despesas não 

contabilizados: Valores pagos e não baixados por falta de documentação suporte, bem 

como, itens pendentes de longa data cuja realização não foi comprovada pela Target. 

DD–03 - Intangível - baixa de despesas ativadas indevidamente: gastos com 

manutenção do software registrados como ativo intangível ao invés de despesa. O valor 

do ajuste do EBITDA contempla apenas o período de Abril/2012 a Março/2013 (TTM 

2013). 

DD–04 Despesas Financeiras - Reversão para apuração do EBITDA: refere-se às 

despesas com cartão de crédito decorrente das vendas efetuadas por este meio de 

pagamento, que por natureza não é uma despesa financeira, e portanto, não deve ser 

incluída no EBITDA. Sendo assim, foi sugerida a reversão da inclusão da referida despesa 

para fins de apuração do EBITDA. 

DD–05 Pagamentos subsequentes não provisionados - correios: refere-se a 

pagamento de fatura dos correios em período subsequente, cuja competência é Fevereiro e 

Março de 2013, não provisionados no passivo. 

DD–06 Diferença entre relatório financeiro e saldo contábil de clientes: refere-se a 

diferença entre saldo contábil e relatório financeiro do contas a receber. 

Comentários 

O cenário apresentado ao lado, representa o EBITDA da Target relativo ao TTM 2013, 

com os ajustes identificados no processo de Due Diligence, bem como, os ajustes 

propostos pela administração da Target, os quais estão descritos a seguir: 

MA–01 - Fornecedores - erros de contabilização identificados: No processo de 

conciliação da rubrica de fornecedores, foram identificadas provisões realizadas em 

duplicidade, bem como, pagamentos cuja provisão não havia sido contabilizada. O ajuste 

líquido total foi de $ 23, sendo $ 18 referente aos últimos 12 meses a contar de 

31/03/2013, utilizado para ajuste do EBITIDA. 
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EBITDA - Ajustado (2° Cenário)
Descrição Referência R$ '000

(=) EBITDA (Ajustado Due Diligence) (237)

Riscos identificados

Simples Nacional – possibilidade de exclusão do regime Risco 1.1 (50)

ICMS – ausência de recolhimento nas operações interestaduais Risco 1.2 (15)

Prestadora de serviços (“Diarista”) – possibilidade de caracterização de vínculo 

empregatício
Risco 2.1 (5)

Total dos riscos ajustados (70)

(307)(=) EBITDA (Ajustado Due Diligence e Riscos)

ABC Ltda. - EBITDA  Ajustado (2° Cenário) 

Due Diligence - Estudo de caso  

Comentários 

O cenário apresentado ao lado representa o EBITDA da Target com os 

ajustes identificados no processo de Due Diligence, adicionado do efeito 

dos riscos identificados e quantificados, proporcional ao TTM 2013, ou 

seja, com efeito de XX/2012 a XX/2013.  

A descrição detalhada dos referidos riscos foram efetuadas na seção 

“Riscos identificados”. 

EBITDA Bridge 
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Mercados de capital 

Private Equity – (M&A) 

 Mínimo Receita +/- R$20 milhões; 

 demonstrações contábeis com base forte; 

 valuation  = valor justo para sua empresa; 

 riscos tributários; 

 expectativas culturais. 

 escrow/conta de garantia 

 

 

 

Anjos - 2ª rodada de crescimento 

 Seed Money;  

 expertise adicional. 

 

Uma visão no futuro 

Estratégico – (M&A) 

 Demonstrações contábeis com base forte; 

 expansão global; 

 valuation  = valor justo para sua empresa; 

 riscos tributários; 

 expectativas culturais. 

 escrow/conta de garantia 

IPO  

 BOVESPA MAIS; 

 BOVESPA tradicional. 

 

Valuation - Pontos Chaves para o investidor 

 

• Qualidade de informação 

• Auditores externos e/ ou  due diligence 

• Entender o mercado e os características específicas da 

empresa avaliada – expetativas  

• Necessidade de investimentos em ativos fixos e capital 

de giro da empresa  
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Virando multinacional 

Melhores práticas 

 

• Conheça o seu mercado; 

• questões legais/regulamentação; 

• questões tributárias; 

• questões trabalhistas; 

• questões culturais. 

Uma visão no futuro 
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Perguntas 

Uma visão no futuro 
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Uma visão no futuro 
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Sendo um empreendedor no Brasil – Os positivos 

Anexo 

 

Fonte: Pesquisa feito por Chris Kohl de empreendedores no Brasil 2012/2013 
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Sendo um empreendedor no Brasil – Os negativos 

Anexo 

 

Fonte: Pesquisa feito por Chris Kohl de empreendedores no Brasil 2012/2013 
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A Grant Thornton Brasil agradece sua presença no I Congresso de 

Investimento Anjo, realizado no dia 02/07/13 e espera que tenha sido uma 

grande oportunidade para a troca de conhecimento e networking a todos os 

presentes. 

Caso tenha interesse em algum de nossos serviços, nos colocamos a disposição 

para atendê-los, atuando no compromisso com a qualidade e agilidade, para 

potencializar ao máximo o crescimento da sua empresa." 

 

Uma visão no futuro 

 

Fonte: Pesquisa feito por Chris Kohl de empreendedores no Brasil 2012/2013 


