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QUEM SOMOS?

Somos uma Empresa de Preços de Transferência Global e Consultoria Corporativa com
presença em cidades importantes da América Latina, Os Estados Unidos e da Espanha.

Possuímos uma equipe técnica e multidisciplinar altamente qualificada, que através da 
aplicação de ferramentas tecnológicas e base de dados internacionais, oferecemos um 
excelente serviço com altos padrões de qualidade.

Nosso modelo de negócios, nos permite aconselhar clientes em várias jurisdições que 
facilitam o conhecimento e a experiência de nossos parceiros.

Missão

Assessorar nossos clientes sobre preços de transferência e consultoria empresarial.

Oferecer os mais altos padrões de qualidade, a fim de contribuir para seu planejamento 
estratégico e gerar valor.

Visão

Ser reconhecida como uma das mais importantes empresas de Preços de Transferência 
e Consultoria na América e Europa, destacando a excelência e qualidade humana de 
nossos colaboradores e fazendo parte do sucesso comercial de nossos clientes.

Objetivo

 

A estrutura do TPC Group nos permite atender clientes com operações nacionais e 
internacionais, com os mais altos padrões de serviço e prazos de entrega precisos. 
O selo de qualidade que imprimimos para nosso trabalho nos distingue e nos permite
 ter o confiança de mais de 500 clientes, de empresas familiares a grupos multinacionais, 
atendê-los em todos os momentos e proporcionar-lhes o apoio e a paz de espírito que 
seu exigem.

Nosso principal objetivo é fornecer um serviço personalizado, integral e de apoio nas 
diferentes áreas necessárias durante o desenvolvimento de seu negócio. 
.
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POR QUE O TPC GROUP?

PRESENÇA INTERNACIONAL
Empresa global especializada em preços de transferência com 
presença em 20 países.

RECONHECIMENTO
Temos sido classificados pela Liga Francesa de Classificação de 
Líderes na categoria "Excellent Firm" 2021, na categoria de preços 
de transferência.

Também temos a distinção de origem britânica World Transfer Pricing 
como empresa reconhecida em Preços de Transferência 2021 nos 
diferentes países onde operamos.

EXPERIÊNCIA
Temos mais de 16 anos servindo grupos econômicos internacionais.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Profissionais de diferentes especialidades (economistas, advogados, 
engenheiros e contadores) dedicados a assessorar empresas de 
vários tamanhos e setores econômicos.

METODOLOGIA DE TRABALHO

No desenvolvimento de nosso serviço, identificamos as melhores práticas 
e definição de processos.

TEMOS ESCRITÓRIOS EM 20 PAÍSES
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SERVIÇOS

Assessoramos empresas que realizam operações dentro do escopo de transferência. 
Além disso, prestamos consultoria corporativa para a tomada de decisões.

RELATÓRIO LOCAL - INFORME / ARCHIVO / REPORTE LOCAL

Preparação de documentação de apoio para transações entre as partes relacionadas 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pela OCDE e os regulamentos locais.

RELATÓRIO MESTRE (MASTER FILE)

Estrutura organizativa do grupo
Descrição do negócio
Políticas sobre bens intangíveis
Atividades financeiras do grupo
Posição financeira e fiscal dos membros do grupo

RELATÓRIO PAÍS POR PAÍS - COUNTRY BY COUNTRY REPORT

Declaração dirigida à empresa matriz de grupos multinacionais.
Visão geral da distribuição dos lucros, impostos e atividades econômicas por jurisdição fiscal

ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÕES JURAMENTADAS INFORMATIVAS 

Estamos encarregados de preparar não apenas os Estudos de Preços de Transferência 
e a documentação de apoio, mas também cuidamos das Declarações Informativas dos 
países onde estamos.

TESTE DE LUCRO

Avaliação da conformidade com o chamado "teste de lucro", uma condição necessária 
para dedução do custo ou despesa decorrente de serviços recebidos de partes relacionadas

Requer a obrigação de ter a documentação e as informações para comprovar a provisão 
natureza do serviço, sua real necessidade, os custos e despesas incorridos pela parte 
fornecedor, bem como seus critérios de alocação.

ESTUDO DE GAMA DE MERCADO (ERM)

Determinação das margens de lucro ou preços de mercado para transações entre partes 
relacionadas. Relatório detalhando os métodos aplicados e documentação verificação da
conformidade com o "princípio da plena concorrência".

DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

Estruturação e determinação do valor de mercado para operações no âmbito dos 
preços de transferência: empréstimos, transferência de intangíveis, troca de bens 
e serviços, entre outros. 

Diagnóstico e identificação de contingências com relação às obrigações formais às 
quais o contribuinte está exposto na área de preços de transferência.

SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E CONSULTORIA

Valorização de empresas e negócios
Valorização de marcas e intangíveis
Revisão e/ou estruturação de modelos de avaliação
Purchase Price Allocation (PPA) - Alocação do Preço de Compra 
Due diligence financeira, contábil, tributária, trabalhista e/ou legal

CONSULTORIA NO PROCESSO DE CONTROLE DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

Nosso serviço inclui assessoria, assistência e defesa fiscal em matéria de preços de 
transferência desde as inspeções fiscais iniciadas pela Administração Fiscal até o 
patrocínio durante todas as instâncias dos processos administrativos de cada jurisdição, 
e até mesmo perante os órgãos judiciais competentes.

CONSULTORIA EM ASSUNTOS CONTRATUAIS

Oferecemos consultoria jurídica contínua sobre preços de transferência, elaboração 
e revisão de contratos, incluindo contratos de serviços entre empresas, a fim de cumprir 
os requisitos estabelecidos pela legislação tributária correspondente. Nossos serviços 
também incluem a validação da conformidade com o "Teste de Benefícios", entre outros.

Declaração dirigida aos contribuintes que são membros de um grupo empresarial, 
o qual deve conter:



Desenvolvimento de talento humano e inovação

Nossa empresa é governada por uma cultura organizacional que promove a evolução pessoal
através de novos hábitos que têm um impacto posi�vo na vida profissional de nossos 
funcionários e clientes.

EXPERIÊNCIA EM VÁRIOS SETORES

O escopo das soluções comerciais fornecidas pelo TPC Group se estende a múltiplos setores. 
Nossa experiência em mercados industriais específicos nos permite oferecer soluções 
personalizadas para cada cliente.
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LAURA ORE SALAZAR

laura.oresalazar@tpcgroup-int.com

RENATO SEMINARIO OTAYZA

renato.seminario@tpcgroup-int.com

 

Especialista em Tributação Internacional 

Gerente de preços de transferência

Tributação internacional

Consultor Sênior de Preços de Transferência

NOSSA EQUIPE

A qualidade de nosso serviço é um reflexo do profissionalismo, preparação e experiência 
de nossa equipe de consultores especializados.

Somos compostos por uma equipe de diversas disciplinas que possuem os conhecimentos 
necessário para executar projetos que exigem qualidade, prazos de entrega precisos e um 
sob medida para suas necessidades.

Temos o compromisso de acompanhar cada um de nossos clientes durante todo o serviço, 
estando atentos às suas necessidades, a fim de reduzir os riscos envolvidos em operações 
entre partes relacionadas/ligadas. Também temos um foco no fornecimento de valor agregado 
que pode se materializar em vantagens competitivas para nossos clientes.

Contador - Auditor, Consultor de Negócios, com mais de 30 anos de 
experiência, especialista internacional em Preços de Transferência, 
tem participado de consultorias em países como Chile, Colômbia, 
México, Panamá, Bolívia, Honduras, Costa Rica entre outros e sócio 
sênior da Vargas Alencastre, García y Asociados - Empresa Membro 
do Geneva Group International.

Contador-Auditor e Advogado da Universidade UPC com mais de 5 
anos de experiência em Auditoria, Contabilidade e Consultoria, com 
uma especialização em Tributação de Negócios Internacionais na 
Universidade ESAN e na Universidade de Lima em Melhoria e 
Redesenho de Processos de Gestão. Do mesmo modo, com 
experiência na elaboração de Estudos de Preços de Transferência 
de forma local e internacional.

Advogado pela Universidade de Lima, com pós-graduação em 
tributação avançada pela mesma universidade. Ele tem experiência 
em consultoria, procedimentos e auditorias fiscais. Com ênfase em 
planejamento e cumprimento fiscal. Além disso, possui dois diplomas, 
em tributação financeira da ESAN e em planejamento tributário da UPC.

Graduação em Administração com especialização em Finanças 
Corporativas, mais de 12 anos de experiência nas áreas de Preços de 
Transferência e Consultoria proporcionando uma abordagem integrada 
ao planejamento, projeto e desenvolvimento de documentação de apoio 
aos contribuintes locais e internacionais. Além disso, analista da Boa 
Governança Corporativa. Pós-graduação na Universidade de ESAN de 
Finanças Corporativas, Decisão de Projeto e Investimento e Diploma em 
Tributação. Participação em fóruns internacionais e treinamento em preços 
Transferência no Panamá, Bolívia e Argentina.

Economista da Universidade Nacional de San Marcos, ela tem mais de 
8 anos de experiência como Supervisora em empresas especializadas 
em Preços de Transferência e Tributação Internacional.

Profissional em Engenharia Econômica pela Universidade Nacional de
Engenharia (UNI), com especialização em Finanças Corporativas na 
Universidade de Piura (UDEP) e Análise de Investimentos na Bolsa de 
Valores de Lima, com mais de 7 anos de experiência em serviços de 
consultoria relacionados a preços de transferência, avaliação de empresas, 
marcas, análise de investimentos e outros relacionados a empresas de 
diversos setores.



FERRAMENTAS E SUPORTE TECNOLÓGICO

A propriedade de bancos de dados internacionais é essencial para resultados precisos, 
de acordo com as diretrizes da OCDE, para a análise dos preços de transferência.
Somada à tecnologia globalizada, ela garante a otimização dos resultados com um alto 
nível técnico.

A S&P Global Market Intelligence é uma solução 100% baseada 
na Web para pesquisar empresas comparáveis e desenvolver a 
organização de Estudos de Preços de Transferência.

Royalty Range é um banco de dados atualizado e confiável de 
taxas de royalties, taxas de juros de empréstimos e taxas de 
serviço. Esta informação é utilizada na análise de preços de 
transferência, alocação de preços de compra (PPA), avaliação 
de intangíveis e due diligence relacionada a litígios, 
desenvolvimento de negócios, falências, fusões e aquisições.

Veritrade é uma plataforma digital para o comércio exterior na
América Latina e no mundo, que reúne relatórios alfandegários 
para fornecer informações sobre importadores e exportadores, 
países de origem e destino, rotas de transporte, volumes, 
valores, entre outros, para um determinado produto, empresa 
ou mercado.

Temos um aplicativo que você pode descarregar no iOS, Android 
ou Huawei que lhe permitirá monitorar em tempo real o progresso 
de seu processo de estudo, assim como outras funções muito úteis 
para sua empresa.

Líderes de serviços profissionais na América Latina, USA e Espanha



a”.

Somos capazes de responder às exigências cada vez mais 
exigentes em diferentes setores e mercados globalizados

PRÊMIOS 
INTERNACIONAIS

De acordo com o ranking elaborado pela 
agência francesa Leaders League, o 
TPC Group se destaca por seu serviço, 
qualificando-nos como uma das melhores 
Empresas de Consultoria em Preços de 
Transferência na categoria Excelente Empresa.

De acordo com o ranking elaborado pela World TP, o 
TPC Group se destaca por seu serviço, qualificando-nos 
como uma reconhecida empresa de Preços de Transferência 
em 2021.

Somos uma empresa membro da TPA Global



Nossa experiência em Preços de Transferência nos permite oferecer um serviço com os 
mais altos  padrões internacionais, garantindo um suporte eficiente para a exigências das 
autoridades fiscais de cada país em relação à preparação e apresentação das informações 
anuais prestadas e dos formulários existentes, identificando os riscos de não conformidade, 
erros na apresentação, cronogramas estabelecidos, entre outros.

TPC Group – Empresa Global de Preços de Transferência identifica as obrigações de 
contribuintes perante as autoridades fiscais da latino américa, USA e da Espanha. 

Conhecimento técnico para atender às exigências da Autoridade Tributária



Soluções globais baseadas em nossa ampla experiência internacional



Chile:

Endereço:   Avenida Apoquindo, 6550, 
Of. 205, Edifício Gênesis,
Las Condes, Santiago – Chile

Telefone: +562 29402125

Empresa Matriz:

Endereço: Av. Manuel Olguín N°335 , Of.505 

Edifício Link Tower

Santiago de Surco

Lima - Peru

Peru:

Endereço:13720 Paddock Dr. Wellington
Florida  33414

Telefone: +1 3054472555

Colombia:

 

Endereço:Cra 49 C # 91-40, 

La Castellana, Bogotá, Colômbia

Telefone:  +571 4896874 

Mexico:

 

Endereço: General Antonio León 65 Bis 2°piso, 

Col. San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo, 

Cidade do México
Telefone: +525 541708003

Telefone:  +511 6279787

Baixe o aplicativo TPC Group em: 
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