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COMPLIANCE GESTÃO E AUTOMATIZAÇÃO
DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
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O GRUPO BRUGNARA

Fundado há quase duas décadas, o GRUPO BRUGNARA é referência constatada em nível
nacional por nossos clientes nas soluções de direito tributário, gestão fiscal e financeira,
mercado de capitais, bancário, internacional, investimentos, societário, ambiental, gestão
de passivos tributários e investimentos.
Composto pela união das empresas BRUGNARA ADVOGADOS – Assessoria e
Consultoria Empresarial; TRIBUTARIE – Soluções Fiscais Inteligentes; WX CAPITAL –
Gestão e Consultoria Financeira; FIDUCICRED – Recuperação de Ativos; IBIPAUÁ –
Empreendimentos e Soluções Imobiliárias; BRUGNARA REALTY BRAZIL – Gestão
Imobiliária e Consultoria em Investimentos; ECOLINEA – Inteligência Ambiental, TRENDS
COWORKING – Desenvolvedora de Negócios e o IBDC – Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor e Aposentado.
Certificado pela ISO 9001:2008, por termos um sistema de gestão da qualidade
compatível com os mais altos padrões internacionais de qualidade e gestão, somos os
primeiros e uma das únicas consultorias com esta chancela.
O grupo BRUGNARA está estruturado em Brasília, São Paulo, Minas Gerais e interior, Rio
de Janeiro, Espírito Santos, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia,
Ceará, Amazonas, Pará, Tocantins e em outros principais estados estratégicos do país.
Atuante no jurídico empresarial e advocacia empresarial, evoluímos na gestão de
contingentes tributário, societário, ambiental, cível, trabalhista, consumo, varejo,
investimentos, wealth management, project finance, PPPs, estruturação e captação nos
mercados de equity e de capitais, petróleo e gás, mineração, dentre outros em todo
Brasil.
Além disso, com forte atuação por meio de escritório próprio na capital federal,
trabalhamos com contencioso judicial e consultoria, com extensa experiência em
Tribunais Superiores e acompanhamento de ações judiciais envolvendo os mais diversos
temas do Direito perante o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça,
Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Justiça Federal do DF,
processos administrativos no âmbito do Tribunal de Contas, Autarquias, Agências
Reguladoras, CARF, CADE, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do MP,
ações judiciais tributárias, cíveis, trabalhistas, varejo, consumo, bancário no STF e STJ.

02

DOC – 75 – CGestão e Automatização das Faturas de Energia Elétrica - Rev00 - 06.03.2018

Também, consultoria às empresas que estabelecem vínculo com a administração
pública, internacional, embaixadas e estrangeiro.
Assessoramos fusões, aquisições, consórcios, incorporações, joint ventures, licitações,
concorrências nacionais e internacionais, contratos com a administração pública,
convênios,
concessões, cisões e suas implicações.
Com uma equipe de advogados, contadores, auditores, consultores e economistas
experientes e qualificados, apoiada por uma completa estrutura administrativa e
tecnológica, a TRIBUTARIE – do GRUPO BRUGNARA – destaca-se pela sua forma
preventiva, moderna e proativa na prestação de serviços em todo Brasil. Suas unidades
têm participação nos resultados a fim de motivar todo o plantel.

Enfatizamos o desenvolvimento dos nossos profissionais pelo investindo constante no
aprimoramento, por meio de cursos de especialização das mais diversas e inovadoras
formas de capacitação.

Em sua abrangência, atende-se a siderúrgicas, mineradoras, comércios, bancos,
concessionários, hospitais, construtoras, instituições financeiras, seguradoras,
faculdades, escolas, gráficas, editoras, além de outros clientes que atuam nos demais
setores industriais, no comércio e na prestação de serviços.
As estruturas, organizacional e física, são diferenciadas e os profissionais, além de
licenciados, que também possuem o nosso perfil – baseado nos pilares da ética,
responsabilidade, eficiência, seriedade – apresentam com maestria os serviços
solicitados pelos clientes.
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GRUPO BRUGNARA
PRESENTE EM 22 ESTADOS BRASILEIROS E
ATUANTE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Apuramos com eficácia os tributos pagos às principais contribuições sociais, folha de
pagamento, ICMS e todos os seus requisitos legais, PIS/COFINS dos insumos, base de
cálculo do IR, ICMS/ST, CSLL, o PIS e COFINS MONOFÁSICO de forma diferenciada, e o
Simples Nacional, com exatidão.
E outras grandes oportunidades através de análise criteriosa, tais como: não incidência
de rubricas imunes, isentas, desoneração da folha, compensação de dívidas e
estruturação para combate a passivos através de análise das dívidas consolidadas,
recisões, anatocismo em dívidas quirografárias e bancárias, contencioso e depósitos
recursais, grau de risco da empresa, ressarcimento do ICMS/ST e PIS/COFINS
Monofásico e outras diversas oportunidades aprovadas por lei.
Portanto, não há dúvidas que o trabalho agrega, sobremaneira, resultado e eficiência na
gestão das empresas destacando não só a reestruturação e formas de recolhimento, mas
também o aumento da lucratividade do próprio negócio. Focamos nos resultados.
Identificamos grandes oportunidades.
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PROCEDIMENTO

Levantamos todos os dados de arquivos, tais como:
SPED
Arquivos .XML
Informação da contabilidade, notas fiscais de entrada e saída e outras documentações pertinentes, termos de parcelamento, autos de Infração, PTAs e outras.

DIFERENCIAL E FOCO NO RESULTADO

Prazo exequível de até 30 (trinta) dias úteis para análise e aprovação dos relatórios;
Experiência de quase 20 anos;
Equipe altamente eficaz, capacitada e com treinamento constante;
Responsabilidade, ética e segurança no trabalho;
Sistema operacional que analisa as informações e os ditames da lei.

05

DOC – 75 – CGestão e Automatização das Faturas de Energia Elétrica - Rev00 - 06.03.2018

O PRODUTO
GESTÃO E AUTOMATIZAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
A TRIBUTARIE traz, de forma inovadora, ao mercado de gestão fiscal, soluções
integradas e automatizadas para gestão e eficiência fiscal de toda operação que
evolve a alta carga tributária com energia elétrica.
Esta solução foi desenvolvida especialmente para ajudar as grandes empresas a
superarem as inúmeras dificuldades da gestão de energia e utilidades causadas
pelo grande volume, complexidade operacional, quantidade de unidades consumidoras,
de fornecedores e outras situações que forçam a ingerência e ineficiência fiscal das
operações.
A gestão e automatização das faturas de energia elétrica promovem a detecção
e higienização de inconsistências de dados para proporcionar uma eficiência fiscal
plena nas operações atingidas pelo ICMS e PIS/COFINS.
Nosso principal objetivo é evitar perdas de créditos passados e futuros gerados pela falta
de eficiência plena na gestão das faturas de energia elétrica, com base das
escriturações fiscais para identificação dos gaps de aproveitamento de créditos de ICMS
e PIS/COFINS.

O TRABALHO
Utilizamos uma tecnologia de ponta para identificação de créditos extemporâneos capaz de
identificar inúmeras inconsistências nos processamentos das faturas de energia elétrica.
Grandes empresas possuem a dificuldade em processar as faturas de energia elétrica com a
máxima eficiência possível, recaindo no descontrole da gestão do ICMS e PIS/COFINS
nessas operações, o que diante do grande volume da operação resulta em prejuízos
imensuráveis.
Temos três frentes de trabalho/operações:
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Recuperação de Créditos de ICMS e PIS/COFINS Extemporâneos
Na recuperação de créditos extemporâneos, nossa plataforma inteligente importa toda
base de escrituração fiscal da empresa. Realiza cruzamentos e parametrizações com todas as
faturas de energia elétrica.
Nosso sistema efetua a automatização do processo de leitura das faturas de todas as
concessionárias e permissionárias de energia elétrica do Brasil com grande velocidade
de leitura e propositura da solução final – a recuperação dos créditos de ICMS e PIS/COFINS.
Destacamos as principais situações que colocam as Grandes Empresas em ingerência fiscal
com as suas faturas:
- O processo de débito automático, que não precisa ser corretamente processado para ser
pago;
- O processo de ativação de novos sites, cujas faturas precisavam ser colocadas em débito
automático, com períodos onde elas não eram corretamente escrituradas (gap entre 1 ano
ou mais);
- Gap entre os pagamentos: com o volume grande de ativação de novos sites por mês, há um
gap entre os primeiros pagamentos manuais, o cadastro em débito automático, e as
corretas escriturações, manuais e automáticas;
- Processos de desativação de sites que precisavam ser cancelados, com a
identificamos de centenas de sites que foram desativados e que sua escrituração parou
de ser feita, mas as contas continuam a ser pagas em débito automático;
- Inconsistência entre o fluxo de escrituração com o fluxo de pagamento. Com o altíssimo
número de faturas, muitas são contestadas, mas há problemas na sua identificação e ela
não deveria ser paga. Em um universo de dezenas de milhares de faturas por mês, há uma
incidência muito grande de faturas com problemas, e que nem sempre as correções feitas no
processo de débito automático (cancelamento do pagamento automático e pagamento
manual) eram corretamente propagadas para a escrituração das faturas.
Recuperação de Créditos de ICMS e PIS/COFINS Correntes
Nosso sistema também possui a capacidade de realizar um trabalho preventivo, com a
administração da automatização da gestão das faturas de energia elétrica com os créditos de
ICMS e PIS/COFINS correntes, mês a mês.
A criação e instalação do “Portal da Fatura de Energia” é uma grande inteligência na gestão
das faturas. Esta é uma medida tecnológica importante para trabalhar sob a máxima eficiência
tributária e energética preventiva, solução ideal para as faturas contínuas.
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O “Portal da Fatura de Energia” é criado especificamente para cada cliente.
Disponibilizamos um ambiente personalizado caso a caso, com acesso compartilhado, o
que possibilita uma gestão compartilhada. A plataforma também incluirá serviços de
suporte aos usuários, manutenção do software e fornecimento de ambientes técnicos em
nuvem.
Trata-se de um pacote completo, inclusive com outras funcionalidades de gerenciamento
além da gestão de créditos tributários.
Será criada uma operação com o cliente para arquivologia das faturas com sua
digitalização e importação para nossa plataforma, com os seguintes status:
I - Recebimento: responsável por receber milhares de faturas por mês de múltiplas fontes
e fazer seu lançamento na plataforma.
II - Análise: responsável por processar todas as faturas recebidas e avaliar se o que precisa
ser contestado pelo Cliente.
III - Escrituração e liberação de pagamento: as faturas já processadas eventualmente
precisam ser escrituradas, e em clientes que não utilizam débito automático, precisam
ser também pagas. Nossa plataforma poderá receber as faturas para liberação delas,
após análise, para pagamento, realizando uma verdadeira gestão dos pagamentos com
integração ao SAP. O grande benefício desta operação é o controle total sobre as faturas e
créditos fiscais.
Opções:
1) comandar as escriturações e pagamentos nos sistemas do Cliente;
2) comandar as escriturações na nossa plataforma, que estaria integrada com os sistemas
do Cliente; ou
3) Fornecimento de todas as informações, relatórios e demais documentos para que o
cliente faça os lançamentos.

PÚBLICO ALVO
Esta solução foi desenvolvida para proporcionar a máxima eficiência fiscal e energética para grandes empresas dos segmentos de Telecomunicação; Datacenters; fornecedores de
Energia elétrica e utilidades; redes de varejo e demais companhias com gasto em energia a
partir de R$ 20 milhões.
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POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO
Nossas soluções são verdadeiros Compliances. Obedecem todas as normas e procedimentos
legais para efetivação e propositura das melhores soluções para a utilização dos créditos identificados. Desta forma, as empresas possuem a possibilidade de rever todos os procedimentos
dentro dos últimos 5 anos.

DOCUMENTAÇÃO
Quanto mais informações estiverem presentes nos lançamentos das faturas,
conseguiremos proporcionar uma maior eficiência fiscal com a recuperação do ICMS e
PIS/COFINS para sua empresa.
Dessa forma, destacamos dois pontos importantes para arquivologia e migração de dados
para o presente trabalho:
I)
Acesso à base de escrituração das notas pagas, para as grandes exportações de dados
com todas as transações contábeis das contas de energia de um determinado período;
II)
Acesso às faturas em diferentes formatos (pdf, jpeg, Excel, txt, entre outros).
Observações:
Medidas que otimizam a eficiência fiscal:
• Banco de dados com espelhos eletrônicos das faturas;
• Algumas concessionárias disponibilizam os históricos das faturas via web; e
• Escaneamento das faturas físicas arquivadas para o reconhecimento via OCR.

HONORÁRIOS
Para soluções de créditos extemporâneos:
VALOR FIXO MENSAL A DEFINIR

PERCENTUAL SOBRE O ÊXITO

PRÓ-LABORE FIXO
*POSTERIOR A PREANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES.

15 %

Para solução de créditos correntes com a Plataforma “Portal de Faturas de Energia”:
VALOR FIXO

PERCENTUAL SOBRE A ECONOMIA

R$120 MIL POR 36 MESES
15 %
*A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO.
5% POR 12 MESES
*A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE À CONTRATAÇÃO
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Produtos Tributarie
Tributários, Financeiros e de Gestão Fiscal

CFP

Empresas no Lucro Real,
presumido ou arbitrado

PIS E COFINS

Utilização de combustíveis e
pneumáticos como insumo

PIS E COFINS

Insumos; Levantamento de
produtos e ou serviços
adquiridos para utilização na
atividade da empresa

IPI

Compliance do IPI; Revisão
fiscal das tributações
adotadas referente ao IPI

SIMPLEX

Compliance exclusivo para
empresas no Simples
Nacional

TARE

Time avançado de
recuperação de empresas

CFP

Empresa no Simples
Nacional

PIS E COFINS

Aluguel de Máquinas e
Equipamentos;

PIS E COFINS

Taxa Administração de
Cartão de Crédito

IRPJ E CSLL

Compliance de IRPJ e CSLL;
Revisão dos últimos 60
meses dos clientes

RPT

Revisão do passivo
tributáriopagamento

COFINS

Compliance do COFINS para
Corretora de Seguro

PIS E COFINS

Serviços utilizados como
Insumos

ICMS

PIS E COFINS

PIS E COFINS

PIS E COFINS

PIS E COFINS

ICMS

ICMS

Depreciação e Amortização de
Produtos Sujeitos à
Bens do Ativo Imobilizado e Tributação Monofásica e
Benfeitorias em Imóveis de
Substituição Tributária
Terceiros

Exclusão de Tributos
Frete e Armazenagem
Destacados em NF da BASE
DE CÁLCULO

Revisão fiscal das apurações Restituição ST; Revisão fiscal Compliance do ICMS de
de ICMS
das apurações de ICMS-ST
Energia Elétrica

INSS

Compliance do INSS
Cooperativas

MAPA FISCAL

Proporciona análises
contábeis, fiscais e
bfinanceiras ao Gestor de
negócios

WEALTH
MANAGEMENT

PTA

Planejamento Tributário
Administrativo

FINANCE

BANCÁRIO

Avaliação através de perícia dos
contratos de financiamentos
bancários entabulados pelos
clientes.

DESONERAÇÃO

Compliance da Desoneração;
Trabalho voltado para
empresas enquadradas no
regime de desoneração da
folha de pagamento

0800 9420 600

Dúvidas ?
Entre em contato com o seu consultor.

Distrito Federal | São Paulo | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Espiríto Santo | Paraná | Santa Catarina | Rio Grande do Sul
Mato Grosso | Mato Grosso do Sul | Goiás | Tocantins | Maranhão | Pará | Amapá | Roraima | Amazonas | Acre | Rondônia
Bahia | Sergipe | Alagoas | Pernambuco | Paraíba | Rio Grande do Norte | Ceará | Piauí | Miami | NY

www.tributarie.com.br
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contato@brugnara.com.br

