APRESENTAÇÃO DOS NOSSOS SERVIÇOS

ABOUT US

•

GCE Consultoria e GCE Accounting tem sede na cidade de São Paulo, SP e atua em todo Brasil.

•

Prestamos serviços de consultoria e contabilidade e implantamos empresas estrangeiras no Brasil.

•

Ajudamos as empresas nacionais e estrangeiras de solucionar seus problemas operacionais e
estratégicos.

•

Prestamos serviços de contabilidade para todas as formas de tributação, e também referente a
Banco Central, comércio exterior, INPI e outros.

•

Nosso padrão de qualidade é o mesmo das grandes consultorias e empresas de contabilidade
internacionais. Uma forte característica nossa é a agilidade na prestação do serviço.

•

Atendemos em português, inglês, francês, espanhol e alemão.
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MISSÃO E CARATERÍSTICAS

NOSSA MISSÃO

Sempre entregar os melhores resultados, com objetividade total, oferecendo soluções práticas e
realísticas – implementamos que recomendamos.

NOSSAS CARACTERÍSTICAS

A nossa estrutura interna é simples e flexível. Isto nos permite de fornecer serviços de alta qualidade
por honorários moderados. Treinamos a nossa equipe polivalente durante vários anos, sempre tendo
em vista a excelência pessoal e profissional dos nossos colaboradores.
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CONSULTORIA EMPRESARIAL

Nossas atividades de consultoria empresarial seguem os mesmos padrões de qualidade das
consultorias internacionais estrangeiras, com adaptações para o mercado local.

Dispomos de uma base de dados de projetos já concluídos em quase todos os setores da economia
brasileira. Isto nos permite rápidas e fáceis análises iniciais e benchmarking.
As atividades de consultoria abrangem principalmente:


Planejamento estratégico



Reorganização de processos



Contabilidade e planejamento de custos e controlling



Recuperação de empresas pré-falimentares



Negociação de dívidas



Estudos de viabilidade de negócios



Avaliação de negócios para vendas e fusões
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CONTABILIDADE

•

A GCE Accounting (GCA) é controlada da GCE Consultoria. A GCA é registrada como organização
contábil no CRC-SP e pode prestar todos os serviços contábeis, exclusive auditoria fiscal.

•

A GCA atende empresas de todos os regimes tributários com seus departamentos fiscal, DP,
recursos humanos e expediente.

•

Entregamos todas as declarações acessórias e outras, sendo DCTF, GIA, SINTEGRA, SPED (todas),
SEFIP, SISCOSERV e outras.

•

Por atendermos muitas empresas estrangeiras e seus exigentes departamentos de controlling e
financeiros, os processos internos são muito eficientes. Entregamos todos os balancetes mensais
até o 3º dia útil subsequente ao encerramento do período.

•

Entregamos relatórios mensais customizados para as necessidades dos nossos clientes.
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IMPLANTAÇAO DE EMPRESAS
ESTRANGEIRAS
Nós apoiamos empresas estrangeiras e investidores em todos os passos necessários para abrir uma
empresa local e iniciar operações no Brasil. Isto inclui atividades de:



Pesquisa de mercado



Procura de sede – escritório(s) ou fabril



Transferência de capital estrangeiro, declarações BACEN



Abertura de empresa



Vistos para estrangeiros (administrador, residente)



Viabilização e início das operações



Contabilidade para todos os regimes tributários



Recrutamento de funcionários



Administração interina, temporária ou permanente



Controladoria das operações, representação de sócios

6

