
Building your
company’s future.
Today.

Auditoria e Consultoria
Outsourcing Contábil

Gestão e Negócios
Inteligência Tributária



Building your 
company’s future. 
Today.

Muito além de solucionadores de problemas, 
nosso objetivo é assegurar desenvolvimento 
e conformidade à sua empresa.
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Propósito

Entregar aos nossos 
clientes informações 
de valor para tomada 
de decisões relevantes.

Nossa visão de mundo

Compromisso é o que nos move. Fazemos tudo 
o que está ao nosso alcance para que o seu 
negócio se desenvolva com segurança.

Queremos sempre fazer mais e melhor, e mes-
mo que existam várias soluções para um único 
problema, nos empenhamos em encontrar a 
mais adequada para você.

Porque facilitar a existência do seu negócio é 
nossa prioridade.

Somos movidos 
pela inovação e 
motivados pelo 
seu sucesso.

Gerenciamos riscos e criamos 
possibilidades onde elas não 
existiam antes!
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Nossa 
jornada
Com sede em Goiânia, São Paulo e Belo Hori-
zonte, a Planning está entre as melhores e mais 
bem estruturadas empresas de serviços tribu-
tários e contábeis especializados do Brasil.

Em cinco anos de mercado, já contamos com 
mais de 200 colaboradores e 500 clientes 
atendidos, distribuídos em diversos Estados 
brasileiros.

Nosso compromisso com o sucesso dos negó-
cios de nossos clientes nos move a investir em 
pessoas e tecnologias para oferecer soluções 
estratégicas. Isso inclui o acompanhamento 
contínuo e personalizado das operações, a rea-
lização de projeções e de cenários fidedignos à 
realidade em que a empresa está inserida, e a 
entrega de resultados assertivos para subsidiar 
seguramente as decisões da administração.

Somos especialistas 
em fazer o que 
precisa ser feito.

Em entregar o que 
precisa ser entregue.
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Daniel de Faria
AUDITORIA E CONTABILIDADE

Bacharel em Ciências Contábeis pela PUC Goi-
ás, pós-graduado em Controladoria e Finanças 
pela UFG, possui extensão em Comércio Exte-
rior pela PUC Goiás e mestrado em andamento 
em Contabilidade e Administração pela Fucape 
Business School, em Brasília (DF). Contador e 
auditor independente, possui experiência em 
gerência e gestão das equipes de consultoria e 
outsourcing em escritório do segmento, com 
atuação nas unidades de Goiás e São Paulo. 
Liderou e desenvolveu projetos específicos em 
empresas de médio e grande porte no Estado 
de Goiás e em outros Estado do Brasil. Especia-
lista em processos de controladoria, auditoria 
e planejamento tributário, atua há mais de dez 
anos nas referidas áreas.

Nossos 
idealizadores

Hugo Steinhoff
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Bacharel em Direito pela PUC Goiás, especia-
lista em Legislação Trabalhista e eSocial. Atua 
há mais de dez anos na área de departamen-
to pessoal, em projetos que compreendem a 
implantação e revisão de processos, monitora-
mento da legislação trabalhista, consultoria em 
estratégias de compliance relacionados à gestão 
de pessoas, em empresas privadas de variados 
contextos, portes e segmentos, além de estatais 
e entidades do terceiro setor.

Juarilson Gomes
CONTABILIDADE

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universi-
dade Paulista, pós-graduado em Direito Tribu-
tário pela Universidade Paulista, é especialista 
em planejamento tributário para o segmento 
imobiliário e atua há dez anos atendendo 
exclusivamente empresas desse setor – cons-
trutoras, incorporadoras e imobiliárias. Esteve 
por oito anos à frente da CCI Contabilidade, em 
Belo Horizonte (MG), com atuação especializada 
no atendimento a construtoras e incorpora-
doras. Também possui vasta experiência em 
implantação de software/ERP.

Marcelo José de Aquino
AUDITORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E 
GOVERNANÇA CORPORATIVA

Contador, com experiência de mais de trinta 
anos em auditoria independente. Atuou em 
uma das Big Four por dezenove anos, sendo 
doze deles, como sócio. É mestre em Ciências 
Contábeis e doutorando em Ciências Contábeis 
e Administração pela Fucape Business 
School. Pós-graduado em Administração 
Financeira pela FGV e especialista em Normas 
Internacionais de Contabilidade pela Fipecafi. É 
especialista e instrutor de cursos relacionados 
à atividade contábil, auditoria e governança 
corporativa.
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Marco Aurélio Oliveira
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Bacharel em Ciências Contábeis pela Uni-A-
nhanguera, com especialização em Direito 
Tributário e Auditoria Eletrônica pela BSSP, é 
especialista em contabilidade para o segmento 
imobiliário e atua há 15 anos atendendo exclu-
sivamente empresas desse setor – construto-
ras, incorporadoras e imobiliárias. Possui vasta 
experiência em implantação de software/ERP e 
por três anos esteve à frente da Marox, empre-
sa com sede em Goiânia, com atendimentos 
voltados para construtoras e incorporadoras 
em dez Estados no Brasil.

Roney Carlos
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Administrador de empresas, atua há 18 anos 
atendendo exclusivamente empresas do 
segmento imobiliário – construtoras, incorpo-
radoras e imobiliárias. É especialista em con-
sultoria de empresas do segmento imobiliário 
e possui vasta experiência em reestruturação 
de processos, gestão de TI e implementação de 
software/ERP.

Victor Lacerda
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Bacharel em Ciências Contábeis pela PUC Goi-
ás, possui mais de dez anos de experiência na 
área de planejamento e compliance tributário, 
parametrização de softwares e ferramentas 
de gestão tributária, gestão de equipes de 
outsourcing contábil em empresas de grande e 
médio porte. Sua atuação compreende, espe-
cialmente, projetos ligados ao ICMS, em seus 
diversos regimes de apuração e modalidades 
de incidência, nos diversos Estados do Brasil.

Nosso preparo 
é resultado da 
experiência de um 
time jovem, que já 
fez muito em tão 
pouco tempo.

Conheça mais sobre 
do time que faz 
acontecer e gera 
transformação.

Pedro Araújo
AUDITORIA, CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E 
CONTABILIDADE

Advogado e consultor na área tributária. Expe-
riência em Big Four, coordenando projetos em 
empresas de médio e grande porte de diversos 
segmentos, especialmente em trabalhos de 
auditoria, avaliações de riscos e oportunidades 
tributárias e reestruturações societárias. Atua 
também com contencioso tributário adminis-
trativo e judicial. É bacharel em Direito pela PUC 
Goiás, pós-graduado em Direito Tributário pela 
FGV–São Paulo e mestre em Direito Tributário 
pela Universidade Católica da Argentina (UCA).
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Para quem é 
a Planning?

Nascemos para atender às necessidades das empresas 
brasileiras de diversos segmentos econômicos. Com 
investimento contínuo em alta tecnologia e treinamento 
de nossos colaboradores, prestamos serviços perso-
nalizados e de relevância, com propriedade técnica, 
excelência e dinamismo.

Se você está em busca de alcançar uma alta performan-
ce por meio de objetivos estratégicos, juntos podemos 
planejar o melhor caminho para sua empresa.

Somos a  ponte entre os desafios do seu 
negócio hoje, e o seu negócio do futuro.



Por meio das áreas de:

Portfólio de 
soluções

Contabilidade

BPO ERP de Terceiros

Auditoria

Estruturações 
Corporativas

Consultoria

Inteligência Tributária
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Os principais serviços que podemos oferecer são:

 • Adequação às normas internacionais de contabilidade 
(IFRS);

 •  Revisão e assessoria nos procedimentos fiscais;
 • Revisão e assessoria nos procedimentos trabalhistas e 
previdenciários;

 • Revisão e assessoria societária;
 • Avaliação da segurança dos sistemas informatizados;
 • Assessoria elaboração de  demonstrações contábeis;
 • Diagnóstico contábil;
 • Due diligence;
 • Planejamento tributário;
 • Consultoria tributária federal, estadual e municipal;
 • Levantamento e recuperação de créditos tributários e 
previdenciários;

 • Estudo e cálculo de preços de transferência;
 • Assessoria na concessão de incentivos e benefícios 
fiscais;

 • Consultoria do imposto de renda da pessoa física;
 • Acompanhamento e orientação aos procedimentos de 
fiscalização;

 • Assessoria na aquisição e alienação de bens e investi-
mentos.

 • Assessoria em processo de fusões e aquisições

No âmbito contábil e fiscal apoiamos as empresas com 
soluções que visam atender e/ou estarem aderentes a 
ambientes regulatórios e de autoridades fiscais em todos 
os níveis federal, estadual e municipal.

Também ajudamos as empresas em transações corpo-
rativas como Fusões e Aquisições (M&A), na melhoria da 
rentabilidade e dos processos internos, e na implementa-
ção de boas práticas de governança corporativa.

Consultoria

Somos credenciados no Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes (CNAI) e podemos 
prestar os seguintes serviços:

 • Auditoria das demonstrações contábeis;
 • Revisão limitada das demonstrações contábeis;
 • Tercerização da auditoria interna;
 • Aplicação de procedimentos pré-acordados.

Auditoria
Ter um agente externo na empresa que audita e/ou revisa 
informações prestadas, dados coletados e/ou demonstrações 
contábeis é condição relevante para avaliação dos usuários das 
informações e proporciona maior credibilidade na tomada de 
decisão.

Temos experiência para auxiliar empresas que queiram ter os 
seus demonstrativos e/ou informações contábeis revisadas e/ou 
auditadas por auditores independentes, proporcionando maior 
qualidade nas informações divulgadas.

Nossos trabalhos proporcionam:

 • Foco no core business do negócio;
 • Emprego de infraestrutura e tecnologia, com baixo investi-
mento pelo cliente;

 • Rápida implementação e expansão da operação fiscal;
 • Equipe especializada em diversos tributos e legislação vigente;
 • Garantia de equipe especializada em TI, contadores, tributaristas 
e outros;

 • Compliance fiscal;
 • Melhoria contínua dos processos de negócio.

Contabilidade

A Planning atua no processamento das informações contábeis, 
fiscais e trabalhistas, produzindo relatórios e demonstrativos cla-
ros e tempestivos sobre a situação patrimonial e econômica de 
nossos clientes. Oferecemos o tratamento contábil e tributário 
adequado às operações de nossos clientes, por meio de acom-
panhamento contínuo e personalizado de cada negócio.
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Estruturações 
Corporativas

Principais sistemas ERP de trabalho:

 • SAP R3;
 • SAP Hana;
 • SAP B1;
 • Totvs – Protheus;
 • Totvs – Winthor;
 • Totvs;
 • Sankhya;
 • NBS;
 • Newage;
 • Linx.

Nossa expertise abrange:

 • Constituição e estruturação de sociedades, associações e 
fundações;

 • Proteção e blindagem patrimonial;
 • Planejamento sucessório empresarial;
 • Consultoria em fusões, cisões e incorporações, alienação 
e liquidação de empresas;

 • Planejamento, estruturação e reorganização societária;
 • Joint ventures e alianças estratégicas;
 • Negociação e elaboração de acordos societários em 
geral;

 • Assessoria na compra e venda, cessão de ações e/ou de 
quotas;

 • Assessoria na elaboração de documentos societários;
 • Orientação de condutas em assembleias gerais, reuniões 
de sócios, administradores e conselheiros;

 • Identificação do valor do negócio (Valuation);
 • Negociação e defesa do valor pós Due Dilligence;
 • Gestão Patrimonial.

Nossos profissionais atuam em equipes multi-
disciplinares e buscam a excelência na prática 
jurídica empresarial, abrangendo todos os tipos 
societários, notadamente as sociedades por 
ações e as limitadas, bem como associações e 
fundações.

Prestamos consultoria e atuamos intensamen-
te em processos de fusão e aquisição de em-
presas, alienações de controle, ofertas públicas, 
e transferências de participações minoritárias, 
além da estruturação de consórcios e joint 
ventures.

BPO ERP de 
Terceiros

Oferecemos serviços de BPO (Business Process 
Outsourcing, que é a terceirização de proces-
sos de negócios que usam intensamente a tec-
nologia da informação) das áreas contábil, fiscal 
e trabalhista (que denominamos SSO/ Shared 
Services Operations) em sistemas corporativos 
dos nossos clientes (SAP, TOTVS, entre outros).

Nosso modelo de BPO Contábil consiste em 
absorver as rotinas de seu departamento de 
contabilidade, executando-as em uma de nos-
sas unidades sob nossa gestão (modelo BPO) 
ou disponibilizando nossos profissionais para 
executar os processos em suas dependências 
(terceirização de mão de obra).
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Atuação Preventiva:

 • Auditoria de melhores práticas e procedi-
mentos fiscais;

 • Homologação de pedido de compensação e 
restituição;

 • Elaboração de pareceres jurídicos que pro-
porcionem ao cliente a correta interpretação 
das leis fiscais;

 • Acompanhamento pessoal em fiscalizações 
ocorridas em empresas e sociedades simples;

 • Obtenção de regimes especiais de tributação;
 • Questionamento da constitucionalidade ou 
legalidade de tributos em processos de fisca-
lização e consultas fiscais.

Inteligência 
Tributária

A assessoria da Planning tem como foco a 
atuação preventiva sobre os aspectos fiscais 
em estratégias operacionais quanto à legislação 
tributária, incentivos e demais procedimentos 
que possam ser um diferencial competitivo na 
tomada de decisões. Com habilidade, agilidade 
e dinamismo, buscamos trazer informações 
dealto valor agregado aos clientes.

Atuação Proativa:

 • Contencioso administrativo e judicial tributá-
rio na esfera municipal, estadual e federal;

 • Auxiliamos empresas no levantamento das 
contingências tributárias em operações so-
cietárias e financeiras em geral;

 • Restituição de indébito tributário;
 • Questionamento da constitucionalidade ou 
legalidade de tributos e em processos de 
fiscalização e consulta fiscais;

 • Regularização tributária (liberação de CND, 
Cadin, dívida ativa);

 • Análise e correção de procedimentos fiscais, 
por meio de impugnações administrativas e/
ou ajuizamento de ações judiciais.
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Impacto no 
mercado
Calculamos cada movimento. 
Entendemos causa e efeito 
e desenhamos como único 
impacto possível o resultado.

Nossas operações 
movimentam:

+ de 500  
clientes atendidos

+ de 5.000  
colaboradores

+ de 4 bilhões  
de faturamento

Abrimos caminho no de-
senvolvimento de negócios 
sustentáveis pelo país.

Com sede em Goiânia, con-
tamos com unidades em São 
Paulo e Belo Horizonte.

Nossa equipe é formada por 
mais de 200 profissionais.

Áreas de atuação
Unidades

Atuamos em todo 
território nacional

Goiânia

São Paulo

Belo Horizonte
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Para nós da Planning, 
gestão e estratégia  
são sinônimos de  
comprometimento, 
transparência e resultado.

Nossa missão é planejar e antecipar cada passo, para que o 
caminho a ser seguido se torne mais seguro.

Trabalhamos de maneira incansável para garantir suporte 
de forma ágil, por isso, estamos em constante expansão de 
nossas operações.

Aqui, sempre fazemos tudo para garantir que resultados 
sejam construídos com inteligência.

Alguns de 
nossos 
parceiros

Cada cliente é único e trabalhamos para que 
as necessidades específicas de cada um sejam 
atendidas da melhor forma.
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Nascemos para mudar o mercado com 
energia e foco, entendendo que fazer 
diferente não precisa ser um risco.

Pois você não construiu o seu 
negócio seguindo fórmulas, 
mas seguindo a sua intuição, 
o seu conhecimento e a sua 
experiência.

Nossos clientes sabem disso e vivem o 
resultado na prática. 

Fugimos  
das fórmulas 
prontas!

Você sabe exatamente onde quer chegar, 
ainda que não tenha clareza de como.  
Mas nós sabemos que você irá chegar lá.

Seja um parceiro 
Planning 
Comece a construir o futuro da sua  
empresa hoje!
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Goiânia, GOGoiânia, GO

(62) 3926-1126(62) 3926-1126
Rua Mário Bitar, 81Rua Mário Bitar, 81
Setor MaristaSetor Marista
74150-26074150-260

São Paulo, SPSão Paulo, SP

(11) 4280-9318(11) 4280-9318
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.811Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.811
9º andar, conjunto 9189º andar, conjunto 918
Jardim PaulistanoJardim Paulistano
01452-00101452-001

Belo Horizonte, MGBelo Horizonte, MG

(31) 3658-7530(31) 3658-7530
Avenida Bandeirantes, nº. 940, Avenida Bandeirantes, nº. 940, 
Sala 203, Sion, Sala 203, Sion, 
30.315-38230.315-382

Nos envie um e-mail:
contato@planning.com.br

@grupoplanning

/grupoplanning

/grupo-planning

planning.com.br


