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QUEM SOMOS ?



A WBCO Consultoria e Tecnologia Tributária, com 16 anos de atuação na área de 
consultoria fiscal e tecnologia em arquivos digitais por meio magnético, é uma 
empresa desenvolvedora de soluções para atendimento à Legislação Tributária.
A Consultoria é, para nós da WBCO, uma importante ferramenta de apoio e suporte 
para o cliente alcançar metas e conquistar espaços com informações precisas e 
atualizadas, sem a incidência de contingências fiscais.
E a Tecnologia, utilizada na condução das melhores práticas para adequação às 
necessidades de cada empresa.
Com base no histórico de atuação profissional em empresas de diversos segmentos 
(indústria, distribuição, serviços etc), adquiriu expertise e conhecimento na avaliação, 
conciliação de obrigações acessórias e confecção de arquivos digitais em meio 
magnético , assim como no planejamento de tributos.
Esta expertise é o resultado de profundos conhecimentos teóricos e a larga experiência 
na resolução de casos práticos.



METODOLOGIA 
Nossa metodologia está baseada na seguinte Tríade:

WBCO

O
P
T
IO
N 03 CAPACITAÇÃO

criteriosamente seleciona-
dos e avaliados durante a 
carreira.

O
P
T
IO
N 01 CONHECIMENT0

Sólidos conhecimentos de 
aspectos legais e procedi-
mentos internos das em-
presas.

O
P
T
IO
N 02 TECNOLOGIA

Infraestrutura de banco de 
dados e aplicativos, visan-
do a integridade e gestão 
das informações.



CONHECIMENTO: Sólidos conhecimentos de aspectos legais e procedimentos internos 
das empresas.

Contamos, atualmente, com uma área jurídica de acompanhamento das alterações 
na legislação, tais como decretos, instruções normativas e atos declaratórios e, bem 
como das últimas decisões do Tribunal de Impostos e Taxas e do Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais. 
Somado a isto, nossos especialistas detêm, através de resoluções em casos práticos, 
os procedimentos e processos internos das empresas nos diversos segmentos e, 
como resultado, a adequação das necessidades (análise, conciliação e correção dos 
dados fiscal e contábil), principalmente na atendimento das obrigações acessórias 
(arquivos digitais e declarações).



TECNOLOGIA: Infraestrutura de banco de dados e aplicativos, visando a integridade e 
gestão das informações.

Contamos com especialistas em grande variedade de ERP´s (SAP, TOTVS, ORACLE 
etc) e sistemas especialistas (aplicativos fiscal e contábil). Nossa equipe é dotada 
com Programadores, ABAPs, Analista funcionais e DBA´s.
Para tanto, utilizamos uma tecnologia própria de extração (Banco de dados, arquivos 
do tipo *.txt, planilhas etc), revisão, correção (ajuste), inclusão e composição das in-
formações.

CAPACITAÇÃO: Nossos profissionais são criteriosamente selecionados e avaliados du-
rante a carreira dentro da WBCO. Não conta somente a experiência, mas também a 
formação, o nível de comprometimento com este assunto e o nível de relacionamen-
to deles com nossos clientes.



Proporcionar excelência nos serviços 
prestados ao cliente.

Apresentar conceitos de planejamento 
estratégico, bem como os mecanismos e a 
estrutura necessária para sua realização.

Nortear-se pela ética nas relações com os 
client es, parceiros e colaboradores.

Oferecer um atendimento personalizado.   

OBJETIVOS



TERCEIRIZAÇÃO
OUTSOURCING

Atuamos na terceirização de todas as rotinas das áreas Contábil, 
Fiscal e de Recursos Humanos, utilizando sistema desenvolvido para 
WEB e disponibilizado na Internet, onde o cliente pode, a qualquer 
momento, acompanhar a totalidade do processamento das suas 
operações através de relatórios gerenciais, fiscais ou contábeis que 
o ajude na tomada de decisões.



Nossos serviços compreende:
•Assessoria Contábil
•Assessoria Fiscal
•Assessoria Trabalhista
•Assessoria Societária
•Imposto de Renda Pessoa Física
•Abertura, Alteração e 
Encerramento de Empresas

O processo permite, inclusive, que 
todo o manuseio, processamento ou 
contabilização sejam efetuados a partir 
dos documentos digitalizados, o que 
aumenta a segurança dos registros e 
diminui o extravio de documentos.



A experiência profissional externa tem demonstrado ótimos resultados em parcerias 
com empresas, minimizando os problemas e melhorando a rentabilidade.
Esta experiência é o resultado de profundos conhecimentos teóricos e a larga 
experiência na resolução de casos práticos. 
A Consultoria é, para nós da WBCO, uma importante ferramenta de 
apoio e suporte para o cliente alcançar metas e conquistar espaços com 
informações precisas e atualizadas, sem a incidência de contingências fiscais. 
Isto significa a gestão de sua empresa sem surpresas, com toda parte tributária 
devidamente controlada com suporte e orientação necessária.

CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA



✓ Contencioso fiscal.
✓ Processos administrativos.
✓ Acompanhamento de fiscalização.
✓ Acompanhamento e orientação das alterações na legislação tributária.
✓ Análise dos procedimentos administrativos e financeiros.
✓ Assessoria em Processos de Fusão, Incorporação e Cisão.

Nossos exames são desenvolvidos de acordo com os padrões de Assessoria e Au-
ditoria, os quais incluem todos os procedimentos julgados essenciais na extensão 
recomendável em cada caso.
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