Auditoria e consultoria com

tradição mundial e
personalidade local
Moore Stephens Auditores e Consultores – Brasil

PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Tradição mundial, personalidade local
Moore Stephens Auditores e Consultores - Brasil
O foco é a qualidade. E nada concretiza mais negócios do que a
credibilidade. Foi partindo desse princípio que a Moore Stephens chegou ao
Brasil em 1997.
Atuantes da marca Moore Stephens, as firmas que integram a Moore
Stephens Brasil não param de expandir seus negócios, movidas pelo
compromisso com a qualidade e a atuação direcionada por parte dos seus
líderes, que acompanham de perto as necessidades de cada cliente.
Hoje, as firmas prestam serviços em ampla região do Brasil, representando
a marca Moore Stephens em 13 cidades: Belo Horizonte MG, Campinas SP,
Cuiabá MT, Curitiba PR, Florianópolis SC, Fortaleza CE, Joinville SC, Porto
Alegre RS, Ribeirão Preto SP, Rio de Janeiro RJ, Santa Maria RS, São Luís MA
e São Paulo SP.

Quem é a Moore Stephens
A Moore Stephens é uma das maiores redes de auditoria e consultoria do
mundo, formada por mais de 660 escritórios e 300 firmas-membro, em
105 países. Está no ranking Top 10 da atividade, com faturamento anual
de US$ 2,7 bilhões e mais de 27 mil profissionais.
A marca foi fundada em 1909, na cidade de Londres, com o propósito
de beneficiar o desenvolvimento e firmar a transparência de empresas
privadas e públicas, nacionais e multinacionais, de variados tipos, portes e
segmentos de negócio.

“Sem uma língua comum
não se podem concluir os
negócios.”
Confúcio, filósofo chinês
(551 a.C. - 479 a.C.)

Para ser o primeiro ponto de contato das empresas que estão em busca
de soluções para as principais questões que envolvem seus negócios,
a estratégia da Moore Stephens é simples: garantir a qualidade em
auditoria e consultoria, através de padrões rigorosos estabelecidos por sua
sede internacional e do caráter personalizado de atendimento das suas
firmas-membro. Não basta contar com metodologia, cobertura e padrões
internacionais de qualidade, é necessário exercer essa estrutura dentro da
realidade corporativa de cada cliente, com know-how localista do negócio.
O resultado desse posicionamento é o crescimento sólido da marca Moore
Stephens, sustentado realisticamente pela experiência profissional e pela
credibilidade dos trabalhos desenvolvidos.
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Onde está a Moore Stephens

As firmas-membro da Moore Stephens estão distribuídas
por regiões estratégicas de atuação, dirigidas por comitês
técnicos e executivos responsáveis pela consolidação e
expansão dos escritórios no globo terrestre.
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A Moore Stephens no Brasil
No Brasil, a Moore Stephens é uma das principais redes de auditoria e
consultoria, com cerca de 40 sócios e 300 profissionais, trabalhando
em nome da governança corporativa, da transparência legal e do
desenvolvimento sustentado dos negócios.
São 14 escritórios, com cobertura em todas as regiões do país.
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• Belo Horizonte/MG
Av. do Contorno, 4.023, Conj. 401/406
São Lucas - CEP 30110-021
55 (31) 3284 8955 • msbh@msbrasil.com.br

• Fortaleza/CE
Rua Monsenhor Bruno, 1.600
Aldeota - CEP 60115-191
55 (85) 3208 2700 • msfor@msbrasil.com.br

• Santa Maria/RS
Rua Dr. Bozano, 724, Sala 1
Centro - CEP 97015-000
55 (55) 3027 2244 • mssm@msbrasil.com.br

• Campinas/SP
Rua Barão de Jaguará, 1.481 - Conj. 202
Centro - CEP 13015-910
55 (19) 3367 2535 • mscamp@msbrasil.com.br

• Joinville/SC
Av. Juscelino Kubitschek, 410, Bloco B, Sala 808
Centro - CEP 89201-906
55 (47) 3422 6474 • msjl@msbrasil.com.br

• São Luís/MA
Av. Jerônimo de Albuquerque, 545 - Salas 9 e 10
Bequimão - CEP 65060-645
55 (98) 4009 9400 • mssl@msbrasil.com.br

• Cuiabá/MT
Rua São Benedito, 760 C
CEP 78010-258
55 (65) 3052 2968 • mscb@msbrasil.com.br

• Porto Alegre/RS
Av. Cristóvão Colombo, 3.084, Conj. 707
Higienópolis - CEP 90560-002
55 (51) 3342 1003 • mspoa@msbrasil.com.br

• São Paulo/SP
Rua Laplace, 96 - 10º andar
Brooklin - CEP 04622-000
55 (11) 5561 2230 • mssp@msbrasil.com.br

• Curitiba/PR
Rua Almirante Tamandaré, 500
Alto da XV - CEP 80045-110
55 (41) 3016 8871 • msct@msbrasil.com.br

• Ribeirão Preto/SP
Rua Milton José Robusti, 75 - 15º Andar
Jardim Botânico - CEP 14021-613
55 (16) 3019 7900 • msrp@msbrasil.com.br

• Florianópolis/SC
Rua Doutor Heitor Blum, 310 - Sala 803
Estreito - CEP 88075-110
55 (48) 3039 0044 • msfl@msbrasil.com.br

• Rio de Janeiro/RJ
Av. Presidente Vargas, 290 - 6º Andar
CEP 20091-060
55 (21) 3553 2801 • msrj@msbrasil.com.br

Rua Dr. Luis da Rocha Miranda, 159 - 11º Andar
Jabaquara - CEP 04344 010
55 (11) 5012 0251 • mssp@msbrasil.com.br
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Os diferenciais da Moore Stephens
Tão importante quanto a satisfação do cliente é a satisfação em atendê-lo. Esta é a vocação da Moore Stephens: qualidade na prática em todos os
trabalhos que executa. Conheça nossos diferenciais:
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Especialistas dirigidos

Fôlego de equipe

A Moore Stephens oferece atendimento multidisciplinar e dirigido
aos clientes. Suas equipes de trabalho são organizadas segundo as
disciplinas de negócio em que se especializam, o nível de conhecimento
técnico, o tempo de experiência profissional e o know-how adquirido
nos setores de negócio. Isso garante uma abordagem pontual das
necessidades dos clientes, além de dar consistência ao plano de
carreiras e de sucessão dos profissionais dentro das firmas.

A Moore Stephens dispõe de um staff robusto de profissionais locais,
com suporte nacional e internacional. No Brasil, são mais de 40 sócios
e 300 colaboradores, que somados às equipes internacionais, totalizam
27 mil profissionais. Isso significa acesso fácil a uma assessoria
profissional de alta qualidade, com condições privilegiadas de alocação,
supervisão do corpo técnico e liderança participativa dos sócios e
diretores nos trabalhos.

Moore Stephens

Foco na qualidade

Marca internacional

Know-how localista

O principal objetivo da Moore Stephens é garantir
a qualidade através de metodologia própria de
auditoria e consultoria nos países onde atua.
Para isso, os escritórios passam por processos
de avaliação de níveis de qualidade periódicos,
conduzidos por comitês técnicos e executivos
especialistas.

A credibilidade da marca Moore Stephens é
atestada por investidores do mundo inteiro em mais
de 105 anos de atuação. Criada em 1909, a marca
está no ranking das 10 maiores redes de auditoria e
consultoria do mundo.

Não basta contar com metodologia, cobertura
e padrões rigorosos de qualidade, é necessário
aplicar essa estrutura conforme o perfil e as
expectativas de cada cliente, dentro da sua
realidade corporativa. Este é o posicionamento de
mercado da Moore Stephens: tradição mundial e
personalidade local em auditoria e consultoria.

“Vocação é diferente de talento.
Pode-se ter vocação e não ter
talento, isto é, pode-se ser chamado
e não saber como ir.”
Clarice Lispector, escritora brasileira
(1920 - 1977)

Moore Stephens
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Setores de atuação
Desde 1909, as firmas-membro da Moore Stephens no mundo
inteiro têm se especializado na prestação de serviços de auditoria e
consultoria.
A dedicação em conhecer profundamente cada segmento de
negócio, oferecendo soluções personalizadas para o cliente é
também uma característica da Moore Stephens.
Com especialistas direcionados, a empresa se dedica em treinar
profissionais em diversas áreas de atuação. Todos os setores
empresariais, tipos e porte de entidades podem contar com os
serviços da Moore Stephens.

“Nós somos aquilo que fazemos
repetidamente. Excelência, então, não
é um modo de agir, mas um hábito.”
Aristótelis, filósofo grego
(384 a.C. - 322 a.C.)
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Serviços oferecidos
Auditoria
No contexto atual em que se exige das organizações muito
controle, qualidade e transparência de conduta, a área de
auditoria da Moore Stephens assume o importante papel de
conferir credibilidade às informações contábeis e financeiras
prestadas ao mercado e usadas no processo decisório.

•

A Moore Stephens conjuga com todos os órgãos
reguladores da atividade de auditoria, seguindo com rigor
as determinações legais. Os relatórios atestados pela marca
são documentos fidedignos, de ótima aceitação no mercado
e credibilidade nos negócios. O nome Moore Stephens
significa integridade, confiança e eficiência.

•

•
•

•
•
•
•

A auditoria tem um importante papel no sistema de
governança corporativa, com especial atenção às práticas
contábeis, controles internos inerentes e opinião sobre
relatórios financeiros.

•
•
•

Auditoria de demonstrações financeiras com emissão do Relatório dos
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Revisão de demonstrações financeiras com emissão do Relatório de Revisão
dos Auditores Independentes
Auditoria de processos administrativos e operacionais (sistemas de controle
interno)
Auditoria de sistemas de informática (tecnologia da informação)
Auditoria especial sobre áreas, saldos, dados, exigências legais, regulatórias
e contratuais e transações específicas (asseguração)
Auditoria para aquisição, venda, incorporação, fusão e cisão de empresas
(due diligence)
Auditoria fiscal
Auditoria interna
Perícias e emissão de laudos de avaliação contábil
Certificação de tiragem de publicações, entre outras auditorias com
propósito específico
Consultoria contábil em geral, inclusive normas internacionais de
contabilidade (IFRS)

Moore Stephens
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Serviços oferecidos
Consultoria Tributária
A área de consultoria tributária da Moore Stephens oferece serviços
altamente qualificados à gestão estratégica da carga tributária, para
assegurar a responsabilidade fiscal das empresas perante a União, Estados
e Municípios. A sua equipe de especialistas atua minuciosamente em todos
os setores da economia, elaborando alternativas tecnicamente viáveis e
comprometidas com a legislação vigente, a fim de evitar desembolsos
indevidos ou multas decorrentes do não cumprimento das obrigações
tributárias.
Revisão preventiva e periódica abrangendo a apuração e o recolhimento
das contribuições e tributos federais, estaduais e municipais
• Revisão do preenchimento das respectivas obrigações acessórias
• Estudos especiais sobre a estrutura societária da empresa ou de um grupo
de empresas, visando à obtenção da melhor gestão tributária dentro da
legislação vigente, tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física
dos sócios
• Planejamento tributário operacional
•
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•

•

•

•
•
•
•
•

Diagnóstico da situação tributária, com apuração de eventuais passivos
contingentes para fins gerenciais, de negociação de empresas ou
participação societária (due diligence)
Assessoria especializada nos processos de constituição, alteração,
incorporação, fusão, cisão e extinção de empresas nas várias fases da
reorganização societária (combinação de negócios)
Parecer sobre autuações fiscais, bem como interposição de recursos para
impugnação na esfera administrativa e orientação nos processos judiciais
tributários
Revisão de procedimentos para apuração do preço de transferência
(transfer pricing) e incentivos dirigidos ao comércio exterior
Revisão das áreas trabalhista e previdenciária
Trabalhos específicos para apuração e recuperação de créditos tributários
extemporâneos, tais como PIS, COFINS, IPI e ICMS
Treinamentos específicos e consultoria tributária em geral, inclusive por
meio de perguntas e respostas (consultas)
Abrangência internacional quanto à regulamentação tributária de diversos
países

Consultoria empresarial
Desenvolvimento organizacional
• Diagnóstico empresarial
• Reestruturação organizacional
• Reestruturação de cargos e salários
• Avaliação de desempenho de profissionais
gestão de riscos e compliance
• Práticas de governança corporativa
• Códigos e comitês de ética e conduta
• Programa antifraude
• Programa anticorrupção (Lei 12.846/2013)
• Ouvidoria / disque denúncia
• Revisão de programas de compliance
• Planos de ação para não-conformidades
• Modelagem e validação de base de dados para riscos
Instrumentos de gestão de empresas
• Planejamento estratégico de negócio
• Orçamento de resultado
• Fluxo de caixa
• Custos gerenciais

Avaliação de resultado econômico e financeiro
• Planejamento de metas de vendas
• Método de formação de preço de vendas
• Planejamento e administração de riscos de negócio
•

Tecnologia da informação
• Plano estratégico e segurança de TI
• Avaliação de Enterprise Resource Planning (ERP)
• Modelo de apoio à decisão
• Assessoria de informática
• Implementação de ferramentas de BI
Gestão de processos
• Avaliação de processos e controles internos
• Manuais de procedimentos operacionais
• Sistemas de Controle Interno (SCI)
• Controle de qualidade
Estruturação / reestruturação de negócios
• Definição de planos estratégicos e táticos
• Estudos de novas alternativas de modelos operacionais
• Definição ou rearranjo na composição das fontes de financiamentos
• Monitoramento e ajustes nos modelos e processos de negócios

Moore Stephens
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Serviços oferecidos
Outsourcing de Serviços Contábeis, Fiscais e Financeiros
Para as empresas que desejam focar-se nas atividades centrais e mais relevantes de sua
operação, mas aspiram por possuir um eficiente e especializado back office, que adote
as melhores práticas em seus processos de negócios, a Moore Stephens disponibiliza
serviços de outsourcing sob medida, por meio de equipes de profissionais altamente
qualificados.
• Abertura de empresas, estatutos / contratos sociais e registros em órgãos públicos e
fiscais
• Assistência a investidores, definição do tipo de sociedade e do modelo operacional
que minimize a carga tributária
• Orientação na adoção de princípios contábeis nacionais e internacionais
• Serviço permanente de controladoria
• Preparo de relatórios contábeis segundo princípios internacionais e conversão para
moedas estrangeiras
• Escrituração contábil e relatórios mensais e anuais, para fins legais e gerenciais
• Parametrização de aspectos contábeis e fiscais na implantação de softwares
corporativos
• Registros fiscais, cálculos de impostos e atendimento de obrigações acessórias (ECF,
SPED, DCTF e outras)
• Emissão de notas fiscais, controles sobre as contas a receber e recebimentos
• Compras de bens e serviços, controles sobre contas a pagar, processo de pagamentos
e liquidação financeira
• Administração financeira, reconciliação de contas bancárias/ aplicações e relatórios
gerenciais de fluxo de caixa
• Rotinas de folha de pagamento, respectivas obrigações acessórias e cálculo de
contribuições previdenciárias
• Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF)
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• Conciliações contábeis, reprocessamentos contábeis e fiscais e revisões de

procedimentos
• Definições de preços de produtos e cálculos de transfer pricing

Corporate Finance
Esta divisão da Moore Stephens apoia as organizações no que se refere às suas
práticas financeiras e especialmente quanto às estratégias a serem seguidas perante
fusões e aquisições. Possui profissionais especializados em finanças corporativas, com
reconhecida experiência e profundo conhecimento das peculiaridades do mercado
brasileiro.
• Avaliação do valor de empresas e de negócios (valuation)
• Viabilidade de negócios
• Business plan
• Estratégias de inversões, desinvestimentos, definição de alianças estratégicas
• Modelos de acesso a fontes de financiamento e mercado de capitais
• Estruturação de fusões, aquisições e cisões
• Parcerias públicas e privadas
• Estudos para investimentos em áreas incentivadas
• Avaliação do valor justo dos ativos e passivos para fins de alocação do preço de
compra, conforme CPC 15 (R1) e também para finalidade fiscal Lei 12.973/2013
• Elaboração de estudos técnicos, no conceito de valor em uso (fluxo de caixa), de
testes de impairment para os ativos abrangidos pelos pronunciamentos técnicos
CPC 01 (R1), CPC 04 (R1) e CPC 39
• Laudo completo para Purchase Price Allocation (PPA), requerido em processo de
combinação de negócios

Referência de qualidade e experiência
Relacionamentos sólidos e crescimento realista
A Moore Stephens atende a organizações de variados tipos, portes e segmentos de negócio que
não abrem mão de escolhê-la quando o assunto é auditoria, consultoria e outsourcing. Em todas
as regiões onde atua, ela é reconhecida pelo bom relacionamento que mantém com os clientes.
É a partir dele, que surgem novos negócios e preservam-se os antigos.
São essas referências partilhadas que traduzem o que é a Moore Stephens no Brasil. Muito mais
do que uma marca: uma experiência sólida, com crescimento realista e sustentado.
Contar com a assessoria da Moore Stephens é investir em um serviço valioso, o qual proporciona
total satisfação nos resultados, antes mesmo da conclusão dos projetos.

“Para enfrentar os desafios corporativos com êxito,
é preciso visão e flexibilidade, além do apoio e da
experiência sólida de especialistas. Nossa principal
diferença é a atenção personalizada.”
Richard Moore,
presidente da Moore Stephens Internacional

SG&C Comunicação

www.msbrasil.com.br

As firmas-membro da Moore Stephens no Brasil, cada qual constituindo uma pessoa jurídica independente, são associadas à Moore Stephens International Limited (MSIL), uma rede mundial de empresas de auditoria,
consultoria e contabilidade. A MSIL e suas firmas-membro, presentes nas principais cidades do mundo, são entidades legalmente distintas e independentes entre si.

