A Raise Brasil é uma startup curitibana de impacto social, que está participando do programa de aceleração de
empresas do Founder Institute, maior aceleradora de empresas do mundo, e tem a missão de aproximar o pequeno
empresário das melhores práticas de gestão empresarial, algo antes inacessível às pequenas empresas.
Criamos a Associação Raise, uma entidade sem fins lucrativos, mantida com parte dos honorários recebidos pela
Raise Brasil e seus parceiros, que tem por objetivo contribuir para gestão de projetos sociais.

contato@raisebrasil.org
(41) 99197-1881

https://raisebrasil.org/

Sobre o Fundador - Itamar Souza
Profissional com experiência de mais de 25 anos em auditoria, consultoria e gestão empresarial, com
passagem em empresa internacional de auditoria e consultoria, acumula experiências internacionais em
posições de CEO em empresa importadora de alimentos, além de Controller, CFO e consultor de empresas de
médio porte.

“Resolvi reunir parceiros de alto nível no mercado, com o mesmo propósito de causar
impacto social, vamos contribuir com o pequeno empresário da melhor forma possível”

itamar.souza@raisebrasil.org
(41) 99243-1881
https://www.linkedin.com/in/itamarcoutinhodesouza/

Nossa missão na pandemia – Trazer oportunidade de geração de caixa para as
pequenas e médias empresas!
Em razão da pandemia, de todo o portfólio de serviços que iremos lançar no mercado, iniciamos o lançamento emergencial de dois
serviços:

Revisão e recuperação de créditos fiscais de PIS e COFINS – aplicável para alguns negócios que envolvem
revenda de produtos, como bares e restaurantes, panificadoras e confeitarias, autopeças, oficinas mecânicas, lojas de
baterias e auto elétricas, distribuidores de bebidas, petshop, lojas de conveniência, minimercados, farmácias e lojas de
cosméticos.

Revisão e recuperação previdenciária sobre a folha de pagamento – aplicável para qualquer tipo de empresa que
tenha funcionários registrados e que seja tributada pelos regimes de Lucro Presumido ou Lucro Real.

Clique aqui para saber mais:

Envolvemos nossos especialistas e fazemos todo o trabalho, e após os créditos serem efetivamente recebidos
pelas empresas, nós recebemos um percentual sobre os valores de crédito. Ganhamos quando a empresa
ganha!
Fale conosco através dos contatos, e não deixe de recuperar um dinheiro que é da sua empresa e pode fazer
muita diferença para o seu negócio nesse momento.

ESTAMOS JUNTOS!

