
 

 
 

 
Divisão da América Latina  
 

Soluções nacionais e internacionais para investidores, empreendedores, empresas e 
family offices internacionais. 
 
Ingressar em novos países para explorar mercados 
mais amplos pode ser um empreendimento complexo. 
A estruturação adequada de um investimento ou 
negócio é essencial e requer uma compreensão dos 
regulamentos do país anfitrião e das normas e 
expectativas fiscais, culturais e comerciais.  
 
Ao longo desse processo, o conhecimento e a 
expertise de nossos especialistas da Divisão da 
América Latina são indispensáveis para empresas, 
empreendedores, investidores e family offices latino-
americanos entrando nos mercados dos EUA, bem 
como para empresas dos EUA expandindo-se para a 
América Latina.  
 
Fornecendo expertise em consultoria contábil, de 
auditoria, tributária e comercial, nossos especialistas 
em Nova York se conectam com colegas qualificados 
em mais de 40 escritórios em toda a América Latina e 
Caribe, incluindo México, Colômbia, Chile, Brasil, 
Argentina, Porto Rico e República Dominicana. Além 
disso, os clientes têm acesso a consultores em mais 
de 400 escritórios em 150 países nos cinco 
continentes por meio de nossa função como o 
principal membro norte-americano da PKF 
International, uma rede global de firmas 
independentes de contabilidade e consultoria. 
 
Suporte abrangente e dedicado 

Nossa equipe conta com profissionais fluentes em 
espanhol e/ou português e cada um entende o 
ambiente de negócios, de costumes, cultural e 
regulatório intrínseco ao sucesso nos principais 
centros de negócios e investimentos da região.      
Sua experiência e suas conexões os equipam para 
introduzir recursos estratégicos e táticos vitais para o 
planejamento estratégico, a implementação e a 
conformidade iniciais e contínuos. Como resultado, 
nossos clientes se beneficiam de uma efetiva 
estruturação de investimentos e transações, 
formulação de estratégias, otimização tributária e 
reinvestimento ou repatriação de lucros. Quando uma 
fusão, aquisição ou investimento está sendo 
considerado, nossos especialistas ajudam a garantir 
avaliações precisas, a realizar uma due diligence 
completa e a se preparar para integrações pré e pós-
aquisição, expansão e estratégias de saída.  

Planejamento, conformidade e 
otimização tributária 

Nossos especialistas em conformidade fiscal nos EUA 
e em toda a região da América Latina ajudam os 
clientes a cumprir os requisitos de conformidade fiscal 
específicos de cada país e jurisdição tributária. As 
empresas latino-americanas que ingressam nos EUA 
enfrentam requisitos rigorosos de declaração de 
impostos, incluindo a necessidade de apresentar uma 
declaração de imposto de renda federal dos EUA e 
declarações suplementares para cada estado onde 
atuam. Auxiliamos na identificação de onde e quando 
se registrar com as autoridades fiscais, na preparação 
da documentação e das declarações necessárias e no 
envio de pagamentos precisos e dentro do prazo. 
Muitas empresas também contam com nossos 
profissionais tributários para ajudar a identificar e 
capitalizar oportunidades de economia de impostos. 
Da mesma forma, ajudamos pessoas físicas e family 
offices a construir e otimizar o patrimônio líquido e a 
realizar o planejamento sucessório. 

Serviços globais abrangentes com foco 
local 

Combinando uma presença global sofisticada com 
uma visão local focada, conhecida como perspectiva 
“glocal,” projetamos soluções diferenciadas que 
capacitam as empresas multinacionais de hoje a 
expandir seu alcance, participação de mercado e 
visibilidade.  

Nossos serviços incluem: 

Garantia e atestado 

 Auditorias, revisões e compilações de acordo com 
US-GAAP, IFRS e GAAP locais 

 Procedimentos acordados (AUPs) 
 Relatórios socioambientais e de governança 

(ESG)  
 Auditorias de planos de benefícios a empregados 

 
 

 



 
 

CFO, contabilidade e suporte administrativo 
terceirizados 

 CFO e suporte administrativo terceirizados  
 Departamento fiscal terceirizado  
 Contabilidade e escrituração 
 Contas a pagar, faturas a pagar e contas a 

receber  
 Relatórios gerenciais – KPIs, rentabilidade e 

aprimoramento do negócio 
 Desenvolvimento e implementação de políticas de 

controle interno e contabilidade  
 Administração de fundos de investimento de 

private equity, venture e hedge 
 Preparação de demonstrativos financeiros prontos 

para auditoria, incluindo notas (GAAP locais e 
IFRS) e suporte à auditoria – elaboração de 
demonstrativos financeiros 

 
Conformidade e planejamento tributário 

 Planejamento e conformidade tributária nacional e 
internacional 

 Impostos estaduais e locais (SALT) 
 Conformidade com a FATCA, FBAR e CRS 
 Representação na Receita Federal e contendas 

fiscais 
 Estudos de preços de transferência 
 Pesquisa tributária e planejamento estratégico 
 Créditos fiscais – créditos fiscais de P&D e 

funcionários 
 Planejamento financeiro pessoal 
 Planejamento fiduciário e sucessório 

 
Serviços para family offices 

 Contabilidade e relatórios 
 Gestão de caixa, orçamento e pagamento de 

contas 
 Monitoramento, supervisão e relatórios de 

investimentos  
 Gestão financeira pessoal 
 Planejamento e conformidade tributária 
 Planejamento e consultoria patrimonial 
 Doações e filantropia 
 Consultoria e projetos especiais 

 
Serviços de consultoria 

 Consultoria em TI e cibersegurança 
 Consultoria em transformação digital 
 Serviços de consultoria de risco 
 Serviços de consultoria em setores 

especializados 
 Serviços de consultoria em investment banking, 

transações de fusões e aquisições e financeira 
 Due diligence de qualidade dos ganhos 
 Avaliações e consultoria de ESG 

Para empresas, pessoas físicas, family offices e 
organizações que atuam nos EUA e na América 
Latina, nossos especialistas da Divisão da 
América Latina oferecem orientação excepcional, 
soluções personalizadas e serviços essenciais 
para o seu sucesso. 

Fale conosco  

Convidamos você a entrar em contato diretamente 
conosco para explorar as vantagens que podemos 
oferecer à sua organização e receber informações 
sobre nossos serviços em espanhol ou português.  

Victor M. Peña, CPA, CGMA 
Sócio e Líder da Divisão da América Latina 
646.449.6380 | vpena@pkfod.com 
 
Eric Gelb 
Diretor Administrativo Sênior 
914.341.7049 | egelb@pkfod.com  
 
Yahaira Mendez, CPA, MST 
Sócia 
908.967.6832 | ymendez@pkfod.com  
 
Leo Parmegiani, CPA, MST 
Sócio e Diretor de Impostos Internacionais 
917.743.0710 | lparmegiani@pkfod.com    
 
Evelyn Bedoya  
Associada Sênior 
646.699.2872 | ebedoya@pkfod.com    
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