
	
	
	

COMUNICADO À IMPRENSA 
	

Recuperação de créditos tributários 
gera pedidos de R$ 60 bilhões  

	
Consultoria Assertif explica que esses recursos podem ser fundamentais 

para a manutenção do capital de giro das empresas 
	

São Paulo, 28 de agosto de 2019 – O tamanho do mercado de recuperação de 
créditos tributários cresceu de R$ 59 bilhões em 2014 para R$ 80 bilhões em 2017. 
No ano passado, no entanto, o fisco reforçou o cruzamento de dados e restringiu em 
torno de R$ 22 bilhões o volume do último exercício. Mesmo assim, os pedidos 
legítimos ainda somam R$ 60 bilhões de impostos pagos a mais de maneira 
equivocada, quase duas vezes o orçamento do Bolsa-Família.   

Segundo José Sabino, sócio-fundador da Assertif, consultoria brasileira especializada 
em mineração de créditos, esses valores são uma grande oportunidade para as 
empresas brasileiras. “Obter recursos de volta pode ajudar em uma das maiores 
dificuldades das organizações nacionais, o capital de giro”, explica.  

Segundo Bertrand Duet, também sócio-fundador da Assertif, as empresas necessitam 
realizar um levantamento, uma pesquisa e uma análise de todos os documentos 
internos, buscando identificar os créditos recolhidos e verificar se estão aptas a fazer a 
solicitação. “Nesses casos, somente organizações com um faturamento em torno de 
R$ 6 milhões têm mais chances de obter retorno”, esclarece.  

Sobre a Assertif  

A Assertif é uma consultoria especializada na mineração de créditos 
previdenciários, fiscais e de depósitos recursais para organizações de todos os portes. 
É credenciada também como administradora judicial na gestão de falências e 
recuperação judicial. Com mais 15 anos de atuação e 1.000 clientes em seu portfólio, 
já atendeu organizações como Google, General Motors, Bradesco, Votorantim, 
Klabin, Atento, Bradesco, TIM, Lojas Marisa, Agibank, Calçados Beira Rio, entre 
outras. 
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