paixão,
experiência,
credibilidade,
parceria e
inovação

Ética.
Compromisso e dedicação.
Entregar o prometido.
Relacionamento.
Trabalho em equipe.
Nosso objetivo é servir nossos clientes com
alto padrão de qualidade, agregando valor
aos seus negócios em um ambiente de parceria,
preservando a nossa reputação e a de nossos
clientes como se fossem únicas, construindo
relações de respeito e longo prazo na busca
pela excelência e priorizando investimentos
em inovação e tecnologia que permitam
o desenvolvimento contínuo de nossos
colaboradores.

“Originalidade não é o desejo de diferenciar-se dos
outros, de produzir o que é totalmente novo;
é procurar (no sentido etimológico da palavra)
a origem, a origem de nós mesmos e das coisas.”
Max Raphael, historiador

Em 1957 o Grupo IRKO surge com um objetivo que, seis décadas

depois, permanece com a mesma força: atuar com competência, profissionalismo e,
mais do que prestar serviços, ser o braço direito de empresas locais e multinacionais,
construindo relações de longa data com clientes, colaboradores e parceiros,
baseadas na proximidade e confiança.
Aliamos nosso tempo de experiência prática à constante inovação, reforçada por
um sistema próprio de tecnologia da informação e pela capacitação dos nossos
talentos. Tudo isso para permitir o desenvolvimento permanente das empresas que
atendemos. É dessa forma que também crescemos.

Na Irko cada cliente conta com uma equipe especialista em seu segmento. Assim,
nosso atendimento é personalizado de acordo com as necessidades de diferentes
negócios. A constante atualização do conhecimento técnico e prático de nossas
equipes resulta em mais competência e eficiência na execução dos serviços.
Graças à experiência dos nossos especialistas, profissionais dedicados e apaixonados,
entregamos mais em menos tempo, sem deixar de lado a atenção aos detalhes e o
comprometimento com nossos clientes.
E inovar significa lançar um passo à frente do seu tempo, trazer do passado a
experiência para construir algo novo, capaz de impactar o futuro. Todos os nossos
diferenciais estão diretamente relacionados às mais de seis décadas de nossa
existência mas também a cada novo minuto dedicado aos nossos clientes.
Nosso jeito de fazer é resultado desse nosso tempo de trabalho, no mercado e
diariamente. Só assim é possível que a IRKO esteja sempre presente ao lado dos
clientes, construindo juntos o amanhã.

experiência paixão parceria inovação credibilidade

Quem somos hoje
Temos pleno conhecimento dos desafios em continuar prestando serviços
profissionais da mais alta qualidade dentro do contexto da Indústria 4.0, Big Data,
Inteligência Artificial e Robotização dos Processos Administrativos: um mundo cada
vez mais dinâmico e digital, que muda todos os dias e que exige a transformação
completa do perfil do profissional das áreas contábil e fiscal. Nós, da IRKO,
pretendemos liderar a forma como a nossa sociedade reconhece o valor do trabalho
desse profissional no atual panorama brasileiro.
Inovação e tecnologia têm sido o absoluto foco de nossos investimentos ao longo das
últimas três décadas. Atualmente o Grupo IRKO detêm a participação majoritária em
negócios de desenvolvimento de softwares e soluções digitais voltados para o escopo
dos nossos serviços, com produtos como o IRKOFLOW, Adamas e XIP. Possuímos
qualificações técnicas advindas de nossa larga experiência de outsourcing, acumulando
conhecimento em tecnologia digital para de fato agregar valor ao nosso segmento de
atuação. Isso é o que nos diferencia.
O Grupo IRKO completa 65 anos de atividades no mercado brasileiro em 2022.
Desde 1970, a nossa principal operação encontra-se instalada em sede própria na
região central da cidade de São Paulo, em um condomínio com 12 andares. Além de
uma nova sede na Região da Faria Lima, inaugurada em 2019, contamos também
com escritórios em Campinas e Rio de Janeiro.
Em 2012 constituímos a Irkompacta – “Contabilidade na medida certa” – para
prestar serviços de outsourcing contábil, fiscal e FOPAG, direcionados para as
empresas nacionais de pequeno e médio porte e, com isso, expandimos nosso
tradicional foco de atendimento às subsidiárias de multinacionais atuantes no Brasil.
Adicionalmente, em 2018, a MAP Auditores Independentes (registrada na CVM e
filiada ao IBRACON) começou a fazer parte do Grupo IRKO, como IRKO Auditores
Independentes. Em 2019, nos unimos à Hirashima Associados, empresa com 17 anos
de mercado que veio a fortalecer nossa prestação de serviços nas áreas de Auditing,
M&A,Risk Advisory, Accounting and Tax Consulting, entre outros, serviços que já
vínhamos oferecendo desde 2017. Em nosso Grupo, contamos com aproximadamente
500 colaboradores e o nosso quadro societário inclui profissionais da mais alta
qualificação com larga experiência, como ex-sócios e diretores de Big4 e contadores
com certificação internacional (CPA e ACCA).

empresas e segmentos do grupo irko
serviços profissionais

irko digital

Nossos serviços
Outsourcing
•
•
•
•

Contábil e Fiscal
Folha de Pagamentos
Gestão Financeira
Plataforma ERP de terceiros

Paralegal Consulting
Services
• Elaboração de atos societários
(Cisão, Incorporação, Acordo de
acionistas, Abertura de empresas,
Alteração e encerramentos)
• Projetos de sucessão patrimonial

IT Solutions
• ADAMAS
• irkoflow
• XIP (XML Integrity Pack)

Assurance
Auditoria
• Auditoria de demonstrações financeiras
• Revisão limitadas
• Procedimentos previamente acordados
• Revisões especiais
•	Laudo de avaliação a valor contábil

Capital Markets
• Diagnósticos USGAAP / IFRS
• Apoio à implementação de normas
internacionais
• Apoio em processos de ofertas públicas

Advisory
Risk Advisory Services
•
•
•
•
•
•

Auditoria interna
Controles internos
Mapeamento e redesenho de processos
Compliance
Matriz de riscos
Elaboração de normas, políticas
e procedimentos

Accounting Advisory Services
• Diagnósticos contábeis
•	Opiniões técnicas contábeis
(Accounting opinion)
• Avaliação de impactos na adoção de novas
normas;
• Treinamentos online e presencial com
possibilidade de pontuação no CRC;
• Apoio na elaboração de MD&A;
• Treinamentos
• Elaboração de demonstrações financeiras

Transaction Services
• Valuation
•	Laudos de avaliação a valor justo
• Purchase Price Allocation (Combinação de
negócios)
• Buy Side e Sell Side Due Diligence
• Tax planning – structuring
• Plano de 100 dias após aquisição
e Day 1 readyness

Interim Management
• Terceirização da função de finanças
(Controller/CFO)
• Diagnóstico da efetividade da
função administrativo-financeira
(melhores práticas)
• Automação de processos financeiros
• Gestão da performance corporativa
(planejamento, performance, custos,
consolidação e relatórios)

Tax
Tax Advisory
• Tax planning e consultoria tributária
• Diagnósticos tributários especiais

Tax Compliance
•
•
•
•

Revisões de conformidade
Apoio técnico
Elaboração/ revisão de notas explicativas
Ressarcimento de impostos

O tempo constrói.
Relações, aprendizados, conquistas.
Com o passar dos anos criamos parcerias
duradouras. Ganhamos credibilidade e
confiança. Adquirimos domínio técnico.
Acumulamos conhecimento prático.
E nos tornamos especialistas.

O tempo aproxima.
Quando estamos sempre lado a lado,
passamos a conhecer o outro melhor
do que ninguém. Somos apaixonados
pelo que fazemos, damos atenção aos
detalhes. Desta forma, oferecemos
uma experiência personalizada para
a necessidade de cada cliente.

O tempo flui.
Algumas coisas modificam-se para dar
lugar ao novo. O passado se transforma
na essência da inovação para capacitar
e atualizar constantemente nossos
talentos e tecnologias próprias.
É entre o ontem, o hoje e o amanhã
que encontramos nosso jeito de prestar
serviços: oferecendo tempo aos nossos
clientes para focarem em seu
próprio crescimento.

G r u p o

IRKO

São Paulo SP – atendimento@irko.com.br
Rio de Janeiro RJ – atendimentorj@irko.com.br
Campinas SP – atendimentocampinas@irko.com.br

www.irko.com.br
siga-nos!
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