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Sobre a FBT
A FBT é a primeira e única instituição de  

ensino superior, no Brasil, focada e  

especializada na área tributária. Tendo  

formado mais de 5 mil alunos, a FBT é a  

instituição referência em ensino e pesquisa  

tributária no país.
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Geração de Valor
A FBT Projetos é a unidade de assessoria  

técnica da Faculdade Brasileira de Tributação,  

responsável pela aplicação combinada da  

teoria acadêmica com técnicas comprovadas  

de gestão de tributos, estruturação societária 

e  modelagem financeira, no intuito de 

fornecer  insights e ferramentas práticas para 

o  gerenciamento das organizações.



Os projetos desenvolvidos pela FBT  

Projetos buscam encontrar as 

melhores  práticas e soluções nas áreas  

financeira, tributária e societária, para  

organizações empresariais e do  

terceiro setor no Brasil e no exterior,  

visando a gerar resultados de grande  

impacto para estas organizações e toda  

a sociedade.
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Impacto Social
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Experiência
Por fundamento, os projetos são  

interdisciplinares,  

personalizados e liderados 

pelos  professores e 

pesquisadores da  FBT, os quais 

são atuantes no  mercado de 

consultoria sênior.



O foco da FBT Projetos será sempre o de  

identificar e mapear os principais fatores de  

interferência na atividade desenvolvida pela  

organização e, assim, contribuir para a  

construção de soluções viáveis e perfeitamente  

alinhadas com as melhores práticas de  

governança, integridade e sustentabilidade, de  

modo que a organização seja capaz de  

compatibilizar suas atividades com a 

estratégia  de negócios.

Governança,  
Integridade e  
Sustentabilidade
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Aplicação de técnicas eficazes de  

estruturação societária e 

modelagem  financeira;

Fornecimento de ferramentas práticas 

para  o gerenciamento das empresas;

Melhores práticas e soluções nas áreas
financeira, tributária e societária;  

Compatibilização das atividades da 

empresa  com a sua estratégia de negócios; 

e  Reestruturação societária: constituição de  

holdings e empresas offshore.

PDE - 
Programa  de 
Diagnóstico  
Empresarial
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Identificação e recuperação de créditos  
tributários não apropriados;
Apontamento de aproveitamento de 
créditos  tributários indevidos;
Redução de riscos por autuações fiscais e  
criminais;

Auxílio na gestão da administração de  
questões tributárias;
Suporte e capacitação especializada  
(tecnológica, tributária/contábil);
Garantia da correta aplicação da legislação  
tributária (compliance tributário);  
Inserção das melhores práticas de  
planejamento tributário nacional e  
internacional.

PDTax -  
Programa 
de  
Diagnóstico  
Tributário
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08 Nossa
Missão

Contribuir para o crescimento e  

desenvolvimento das  

organizações no Brasil e no  

exterior, a fim de que estas  

possam ampliar a capacidade de  

geração de impacto positivo na  

sociedade.



Felipe Ferreira Silva - 

Diretor  Geral

Luiz Alberto Pereira Filho 
-  Diretor Acadêmico
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Coordenação



Fluxo
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Planejamento e controle do início  

ao fim do projeto.



Timeline

ETAPA 01

APRESENTAÇÃO  
DO PROJETO

Reunião com a 
equipe  da FBT 
Projetos.

ETAPA 02

POR DENTRO DA  
ORGANIZAÇÃO

Coleta das informações  
referentes à  
organização, por meio  
da entrega de  
questionário e envio de  
documentos.

ETAPA 03

IMERSÃO

Com base nas  
informações colhidas  
na etapa anterior,  
aprofunda-se no  
conhecimento e análise  
da organização.

ETAPA 04

APRESENTAÇÃO  
DO RELATÓRIO

Reunião com os  
dirigentes da  
organização para  
apresentação do  
Relatório 
Preliminar.

ETAPA 05

FINALIZAÇÃO

Após as revisões e  
aprovações da etapa  
anterior, ocorre a  
entrega dos  
documentos finais para  
a organização.
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“O problema em nossas  
vidas não é a ausência 
de  saber o que fazer, 
mas a  ausência de 
fazê-lo.”

Peter Drucker

Rua Mostardeiro, 392/3ºandar, 
Independência
Porto Alegre/RS
CEP 90430-000

projetos.fbtedu.com.br


