


Fundada em 1988 no coração de São Paulo, a G.Jacintho é uma empresa de Consultoria
Contábil e Tributária, pronta para apoiar seus negócios no Brasil.

Nossa equipe conta com mais de 30 profissionais altamente qualificados e bilíngues, e um
time especializado nas áreas Contábil, Fiscal, Financeira e Folha de Pagamento, destacando

se pela expertise na estruturação e administração de empresas de todos os portes, e em

diversos setores. 

Somos um BPO completo, queremos que você se concentre no seu negócio, e nós
cuidamos do resto!

Quem Somos



O INAA é uma associação internacional de empresas de contabilidade independentes, criada há mais
de 25 anos para facilitar os negócios entre países.

As empresas contábeis independentes que compõem o Grupo INAA, estão comprometidas com a
prestação de serviços profissionais de qualidade, em todas as partes do mundo.

O sucesso do Grupo INAA é um resultado direto dos estreitos relacionamentos pessoais e
profissionais dentro de seus membros.

A G.Jacintho é o correspondente no Brasil do INNA GROUP, conte conosco!

Sobre o INNA GROUP



Nossos Serviços

Balanços e Balancetes periódicos
Relatórios especiais e custumizados
Cálculo do preço de transferência

Contabilidade:

Rotinas de folha de pagamento
E-Social
Gestão de Benefícios

Recursos Humanos:

Planejamento Tributário
Recuperação de Impostos
Rotinas fiscais e obrigações acessórias

Fiscal:

Fluxo de Caixa
Contas a Pagar e a Receber
Gestão de Contas Bancárias

Gestão Financeira:

O Módulo de Variação Cambial possibilita
o controle de todo fluxo de informações
financeiras de contas a pagar e a receber
em outra moeda, permitindo apurar a
variação cambial de cada operação
financeira.

Variação Cambial:



Nossos Serviços

Laudos em Perícia Contábil em Geral
Formulação e Respostas de Quesitos
Atualização de valores de dívidas Judiciais ou
Extrajudiciais
Elaboração de Cálculos em fase de
cumprimento de sentença
Impugnação aos Cálculos do Perito Judicial ou
Contador Judicial
Contencioso em geral

Perícia Contábil:

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
Banco Central
Auditoria
Due Diligence - Assessoria em Aquisição de Empresas
Laudos para Processos de Cisão, Fusão e Incorporação
Revisão Tributária
Revisão Trabalhista

Consultoria & Auditoria:



A Interconti é uma empresa do grupo G.Jacintho focada em soluções de Certificação Digital.

Somos Autoridade de Registro distribuidora oficial Serasa Experian, o que nos permite realizar
expansões no Brasil e no Exterior através de parcerias estratégicas. Estamos presentes nas
principais cidades brasileiras.

O atendimento Delivery nos permite atender sua empresa no endereço escolhido, trazendo
praticidade e agilidade ao processo.

Confira todos os nossos endereços de atendimento em www.interconticertificado.com.br.

Certificação Digital

https://www.facebook.com/interconticertificadodigital/
http://www.interconticertificado.com.br/


Com a Interconti Worldwide você tem a comodidade de ser atendido na América Latina, na
Europa e na Ásia. 

Confira os endereços e informações de contato através do nosso site:

www.interconticertificado.com.br.

Certificação Digital
Internacional

http://www.interconticertificado.com.br/


A G.Jacintho está constantemente trabalhando e pesquisando para estar atualizada com tudo o
que existe de mais atual e moderno no mundo da tecnologia.

Por esse motivo trabalhamos com as melhores e mais atualizadas opções de sistemas ERP, para

atender a todos os tipos de empresas e segmentos de negócios.

O governo brasileiro exige que todas as comunicações e obrigações acessórias sejam cumpridas
de forma eletrônica e ter o correto sistema ERP, não é só importante para acelerar as rotinas da

empresa como também para garantir o cumprimento da legislação.

Sistemas ERP



Construímos ao longo dos anos uma significante rede internacional e nos especializamos em
fornecer suporte a empresas estrangeiras com o objetivo de estabelecer e desenvolver seus
negócios no Brasil.

Conheça alguns de nossos clientes:

Alguns de nossos clientes



O Espaço Certo, empresa do grupo G.Jacintho, oferece estrutura completa de escritório
compartilhado em Santos e em São Paulo. 

Endereço comercial e fiscal, atendimento telefônico com gestão de recados e suporte de equipe
bilíngue são apenas alguns dos serviços de apoio prestados por nós. 

Escritório Virtual

A unidade São Paulo está localizada a uma quadra do metrô Consolação, próximo à Avenida
Paulista, e oferece estações de trabalho em sala compartilhada (Coworking) e Sala de Reunião. 

Nossa unidade de Santos conta com 700m² de Salas Privativas, Salas de Reunião, Auditório e
Espaços de Descompressão.

https://www.facebook.com/EspacoCertoSantos


Rua Luis Coelho, 223 - 1ºAndar
Cerqueira César 
Cep: 01309-001  

São Paulo - SP - Brasil
Whatsapp: 11 99790-7405

Tel: 55 11 3124.2555

www.gjacintho.com.br

comercial@gjacintho.com.br

Contato :

https://www.instagram.com/gjacinthoconsultoria/
https://br.linkedin.com/in/gjacintho-consultoria-contabil
https://www.youtube.com/channel/UCNPaa2A6vZmJk7-1kDQFnfw
https://www.facebook.com/G.Jacintho

