Além do básico, do convencional.
Além dos números, das expectativas.
Além da rotina, somos movidos por desafios.
Esse é o estilo DPC de ser.
Juntos vamos além.

SOBRE A DPC
Fundada em 1984, a DPC é referência em
outsourcing contábil e gestão empresarial no
país. Com atuação full service e enfoque
personalizado, vamos além do lugar comum,
projetando e propondo soluções completas e
diferenciadas para cada fase de negócio do
cliente.

Seja nas operações do dia a dia ou em
momentos decisivos estratégicos, nosso
propósito é ir além com os clientes, em
todos os desafios.

JUNTOS VAMOS ALÉM
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Entrega total
Nosso compromisso é com o cliente.

O manifesto é uma forma de mostrar ao
mundo quem somos, o que nos move, no que
acreditamos e qual é o nosso propósito.
Muito mais do que um discurso, ele
representa as nossas crenças e valores em
som e imagem. São nossos sonhos, nosso
DNA, contados de uma forma a inspirar a
todos ao nosso redor.

Assista ao vídeo aqui

Reprodução não autorizada.

FULL SERVICE
EM GESTÃO
EMPRESARIAL

Consultoria

Fiscal

Contabilidade
Departamento
Pessoal

SOLUÇÕES
DPC

Pessoa
Física

Bacen

Paralegal
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Gestão
Financeira

Veja detalhamento dos serviços
ao final da apresentação

SETORES DE ATUAÇÃO

mais de

Expertise setorial e forte atuação nas seguintes áreas:
ÓLEO E GÁS

ENERGIA

TELECOM

FINANCEIRO E GESTÃO
DE RECURSOS

SEGUROS E
RESSEGUROS

COMÉRCIO E
INDÚSTRIA

INVESTIMENTO E
PARTICIPAÇÃO

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS

MINERAÇÃO

AGRONEGÓCIO

SERVIÇOS

NAVEGAÇÃO, SERVIÇOS
PORTUÁRIOS E
AEROPORTUÁRIOS

LOGÍSTICA

MARKETING E
ENTRETENIMENTO

TERCEIRO SETOR
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CREDENCIAIS
O profundo conhecimento local da legislação
tributária brasileira e dos aspectos setoriais, aliado
a parcerias nacionais e internacionais, nos permite
assessorar os clientes, tanto no Brasil quanto no
exterior.
Além de empresas nacionais, a DPC conta com
multinacionais de diversas nacionalidades em sua
carteira de clientes. Para melhor intercâmbio de
conhecimento, somos associados das seguintes
entidades:
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Atuação nas principais cidades brasileiras:
Escritórios: Rio de Janeiro, São Paulo e Macaé.
Sócia-fundadora do GBrasil Grupo Brasil de Empresas de
Contabilidade, organização que
atua de forma integrada em
âmbito nacional. Conta com 36
empresas de Contabilidade nas
principais cidades brasileiras.

DIRETORIA DPC E EQUIPE

9 diretores
34 gerentes
537 colaboradores

Manuel Domingues
Presidente

580 sócios

e colaboradores
Raquel Pinho
Vice-Presidente

Luciana
Uchôa
Diretora
Contabilidade
RJ
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Glória
Cunha
Diretora
Contabilidade
RJ

Marluci
Azevedo
Diretora
Contabilidade
RJ

Adriana
Costa
Diretora
Impostos
RJ

Marcelo
Lima
Diretor
Dept Pessoal
RJ e SP

Marcelo
Gomez
Diretor
Finanças e
Operações
RJ e SP

Rita
Araujo
Diretora
Contabilidade
Impostos
SP

POR QUE
A DPC É
DIFERENTE?

POR QUE
A DPC É
DIFERENTE?

Além do nosso time de operação, contamos com o apoio
complementar da área de Customer Care para entender e propor
soluções para os desafios de cada momento. Tudo para gerar
impactos positivos e a melhor experiência para o cliente.
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POR QUE
A DPC É
DIFERENTE?

Uma estrutura robusta com todas as áreas
trabalhando em conjunto e de forma
transversal para entregar soluções de valor
para o cliente.
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POR QUE
A DPC É
DIFERENTE?

OS MELHORES TALENTOS
Conhecimento + Visão do seu negócio + Cultura DPC

“

Escolhemos a DPC por ser uma referência
no segmento de contabilidade empresarial e
por atender outros grandes clientes. Esta
parceria já dura mais de uma década. A

equipe que nos atende é bem
próxima, conhece nossas particularidades
e está em contínua busca pelo
aprimoramento.

“

VEIRANO ADVOGADOS
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Com um programa de treinamento e formação de excelência, a
DPC é reconhecida como empresa-escola no mercado contábil.
Mais forte ainda é a CULTURA DPC pela ética, qualidade e
resultados.

POR QUE
A DPC É
DIFERENTE?
✓

Acesso à informação 24 x 7 via Portal do
Cliente

✓

Rígido controle de acesso

✓

Criptografia dos dados

✓

Hospedagem em nuvem em data centers
líderes globais

✓

Know-how em múltiplos ERP´s (SAP, Oracle,

com infraestrutura de ponta e sistemas ágeis e intuitivos que
otimizam processos e facilitam o dia a dia do cliente, garantindo
maior eficiência e segurança da informação.

TOTVS, MXM, Senior, outros)
✓

RPA: Automação de tarefas repetitivas

✓

Sistemas de auditoria prévia à entrega das
obrigações

DPC
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digital

POR QUE
A DPC É
DIFERENTE?

desenvolvendo sistemas próprios,
ferramentas para otimizar processos e
projetos personalizados para levar soluções
leves, simples e inovadoras aos clientes.

A área de Produtos e Inovação, composta por uma
equipe multidisciplinar, auxilia os clientes em seus
desafios sistêmicos e tecnológicos, tais como:
implantação de sistemas contábeis, fiscais e de gestão de
pessoal, elaboração de planilhas automatizadas e
mapeamento de processos.

Profissionais das áreas
contábil, fiscal e trabalhista

Engenheiros
de Produção

P&I
Profissionais
de TI
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Desenvolvedores
de Sistemas

POR QUE A DPC
É DIFERENTE?

Entendemos e projetamos soluções
especiais para cada momento do cliente.

Ajudamos na
estruturação de
novas operações,
antecipando
riscos.
Atuamos no
planejamento
tributário e na
formação de
preços.

Apoiamos na
estruturação da
empresa,
preparando para o
crescimento.

PLANEJAMENTO

ABERTURA

CRESCIMENTO

Apontamos
oportunidades de
melhoria e novos
caminhos.

ESTABILIDADE

Analisamos
alternativas, da
redução operacional
à venda ou
dissolução.

Levantamos e
analisamos
oportunidades
tributárias.

RETOMADA

DECLÍNIO

BAIXA
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Realizamos e
acompanhamos a
baixa da empresa.

com atuação customizada, alinhada às
demandas, estratégias e expectativas de cada
cliente.

com equipes multidisciplinares e diversas,
estimulamos a troca de experiências e ideias,
a pensar fora da caixa e fazer a diferença.
Reprodução não autorizada.

EA
DPC AINDA
É DIFERENTE
POR SER

a partir de uma atuação preventiva,
apontando as melhores práticas para o
cliente, mitigando riscos e identificando
oportunidades.

por meio do DPC Transforma, programa de
responsabilidade socioambiental,
transformamos a vida de milhares de pessoas
apoiando diversos projetos sociais e culturais.

Aliamos
profissionais
ultracompetentes,
tecnologia
e atuação consultiva
para juntos irmos além.

Prática + Conhecimento
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DESCRITIVO
DOS SERVIÇOS

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
Contabilidade

Departamento Pessoal

✓

Escrituração contábil, análises e conciliações de contas

✓

Manutenção dos registros de funcionários

✓

Balancetes mensais e demonstrações financeiras anuais

✓

Elaboração de folha de pagamento

✓

Elaboração de obrigações acessórias

✓

Elaboração de recibos de férias e rescisões de contrato de trabalho

✓

Relatórios gerenciais personalizados

✓

Apuração dos impostos e encargos sociais

✓

Elaboração das obrigações e prestação de informações mensais e anuais aos órgãos
competentes (eSocial, RAIS)

Fiscal

✓

Preparação de folha de autônomo, 13° salário e PLR

✓

Verificação do correto preenchimento dos documentos fiscais

✓

Ferramenta Portal RH / Meu RH: acesso a dados pessoais, contracheques e informe de

✓

Classificação e escrituração de todas as operações realizadas de acordo
com as normas legislativas vigentes

✓

Apuração de tributos diretos

✓

Apuração dos tributos incidentes sobre as operações e emissão das
respectivas guias (IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS)

✓

Elaboração de obrigações acessórias

✓

Pedidos de compensação/restituição de tributos
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rendimentos
✓

Gestão de benefícios

Gestão Financeira
✓

Administração de contas a pagar e contas a receber

✓

Assistência no fechamento de operações de câmbio

✓

Assistência na contratação de aplicações financeiras

✓

Abertura de contas bancárias

✓

Reportes de fluxo de caixa

✓

Relatórios de conciliação de contas correntes

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
Consultoria

Consultoria Trabalhista e Previdenciária

✓

Assessoria no planejamento estratégico

✓

Execução de trabalhos preventivos e corretivos

✓

Elaboração de planejamento tributário anual

✓

Elaboração de eSocial do empregado doméstico

✓

Estruturação tributária de novas operações

✓

Elaboração do código de conduta e ética de acordo com os parâmetros legais e

✓

Elaboração de formação de preço para a adequada prestação de serviço ou

da empresa
✓

realização de operações com mercadorias

✓

Revisão tributária no que tange às apurações de tributos e ao cumprimento de

Análise para a recuperação de crédito previdenciário com a retificação de
declarações acessórias

✓

Atendimento à fiscalização trabalhista e previdenciária com suporte presencial

obrigações acessórias, retificando-as, se necessário

nos órgãos responsáveis, como a atual Superintendência do Trabalho – Ministério

✓

Due Diligence Contábil e Fiscal

da Economia e Receita Federal do Brasil ou por meio do e-CAC

✓

Identificação de tributos recuperáveis com a realização de suas etapas de

✓

recuperação e/ou restituição
✓

Elaboração de pedidos de restituição de tributos

✓

Assessoria e elaboração de processos de parcelamento de tributos

✓

Elaboração e protocolo de regimes especiais

✓

Elaboração e protocolo de consultas formais tributárias junto aos órgãos públicos

✓

Treinamentos in company

✓

Mapeamento de atividades e processos de gestão

Representante preposto em ações trabalhistas para os clientes em todos os
Estados do Brasil

✓

Realização de homologações internas, em sindicatos e no antigo Ministério do
Trabalho com a geração do homolognet

✓

Treinamentos de capacitação profissional com o intuito de atualizar ou ensinar a
equipe sobre normas e procedimentos do direito do trabalho e previdenciário

✓

Revisão de cálculos: trabalhista, FGTS, previdenciário e IRRF, com a conferência
das declarações acessórias como RAIS, DIRF, GFIP, entre outras

✓

Due Diligence Trabalhista e Previdenciária

✓

Elaboração de acordos de compensação e de banco de horas coletivo ou
individual
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DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
Paralegal

Bacen

✓

Arquivamento de atos societários na Junta Comercial e/ou no Cartório de

✓

Obtenção de cadastro e registro junto ao SISBACEN

Registro de Pessoa Jurídica – RCPJ

✓

RDE-IED de alterações contratuais relacionadas às operações usuais da empresa

Inscrição, alteração e baixa de cadastro nos órgãos: Receita Federal (CNPJ),

✓

RDE-ROF de operações cambiais relacionadas às operações usuais da empresa

Previdência Social (INSS), Caixa Econômica Federal (FGTS), Secretaria Municipal

✓

CBE – Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior – Pessoa Jurídica (anual ou

✓

de Fazenda (Inscrição Municipal/Alvará de Funcionamento), Secretaria de Estado

trimestral)

de Fazenda (Inscrição Estadual – Regular e de Contribuinte Substituto)

✓

Censo – a ser informado quando exigido (anual e quinquenal)

✓

Licenciamento Sanitário – conforme regras e obrigatoriedade de cada município

✓

Declaração Econômico Financeira

✓

Cadastros em órgãos de classe, tais como: CRC, CRA, CREA, CRM, OAB, Corecon,
dentre outros

✓

Atendimento à auditoria

Cadastro de Empresas Prestadoras de Serviço de Outros Municípios

Fiscalização

(CPOM/CEPOM)

Atendimento e suporte às fiscalizações nas esferas federal, estadual, municipal,

✓

Obtenção e renovação de certificação digital em suas diversas modalidades

trabalhista e previdenciária e órgãos reguladores (Anatel, Aneel, etc.), seja por

✓

Obtenção e manutenção regular de certidões de diversas naturezas

atendimento presencial ou por meio digital indicado pela autoridade fiscal.

✓

Habilitação no sistema RADAR

Assessoria na Implantação de sistemas
Assessoria técnica e validação de parâmetros e processos na implantação de
módulos contábil, fiscal, trabalhista e financeiro de sistemas ERP, incluindo
treinamentos in company.
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DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
Pessoa Física
✓

Cálculo mensal de carnê-leão

✓

Cálculo de imposto sobre ganho de capital (Brasil e exterior)

✓

Controle, apuração de resultados e cálculo de impostos sobre operações
em renda variável (Bolsa de Valores no Brasil)

✓

Elaboração de Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física

✓

Elaboração de Comunicação de Saída Definitiva do País

✓

Elaboração de Declaração de Saída Definitiva do País

✓

Elaboração de Declaração Final de Espólio

✓

Elaboração de Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior ao Banco
Central do Brasil

✓

Cálculo de impostos sobre doações e heranças

✓

Elaboração de balanços financeiros de empresas offshore

✓

Consultoria para expatriados

Reprodução não autorizada.

Novos Negócios
dpc@dpc.com.br
Tel:
+55 (21) 3231-3749

JUNTOS VAMOS ALÉM

Contabilidade Impostos Departamento Pessoal
Gestão Financeira Paralegal Consultoria
Bacen Pessoa Física

Rio de Janeiro

São Paulo

Av. Rio Branco, 311 - 4º e 10º andares
Centro – Tel: +55 (21)3231-3700

Rua do Paraíso, 45 - 4º andar
Paraíso – Tel: +55 (11)3330-3330

Macaé
Rua Teixeira de Gouveia 989, sala 302
Tel: +55 (21) 98114-3502

Siga-nos no

www.dpc.com.br
Associado:
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