MUITO MAIS VANTAGENS.

• Melhoria de margens e resultados.

ANÁLISE DOS RECURSOS
para melhoria dos resultados
da sua empresa.

• Ajuste dos processos operacionais,
logísticos, comerciais e administrativos,
com reflexo na melhoria organizacional.
• Eliminação de retrabalhos, perdas,
desperdícios, ociosidades e gargalos.
• Resolução de complexidades desnecessárias
nos processos.
• Economia de recursos, inclusive financeiros.
• Implantação e aprimoramento de
indicadores de produtividade, eficiência e
eficácia.

VAMOS FALAR DE OPORTUNIDADE?
Entre em contato: (47) 3422 6474
Av. Juscelino Kubitschek, 410
Bloco B • Sala 808
Centro • Joinville / SC
msjl@msbrasil.com.br

DEMAIS ESCRITÓRIOS DA MOORE STEPHENS NO BRASIL.
Belo Horizonte
Campinas
Cuiabá
Curitiba
Florianópolis
Fortaleza

Porto Alegre
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Santa Maria
São Luís
São Paulo

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.

Só uma empresa com uma visão de mercado
mundial pode ajudar a sua empresa a aumentar
margens, gerando melhores resultados.

O QUE A MOORE STEPHENS
PODE FAZER POR SUA EMPRESA.
Principais serviços oferecidos.

Consultoria Empresarial dirigida
à rentabilidade dos negócios.
Diante dos desafios econômicos e corporativos contemporâneos,
nos especializamos em oferecer soluções personalizadas, através
de uma análise criteriosa do desempenho dos ativos, fluxo de
materiais e informações importantes para o funcionamento e
uso dos recursos das empresas. Tudo isso para encontrar as ações
sob medida para redução de perdas, desperdícios, ociosidades e
gargalos comprometedores de bons resultados.

•
•
•
•

Consultoria Empresarial.
Consultoria Tributária.
Auditoria.
Outsourcing de Serviços Contábeis,
Fiscais e Financeiros.

CRESCIMENTO • SEGURANÇA • CREDIBILIDADE
SUSTENTABILIDADE • CONHECIMENTO • RESULTADOS
ENTENDA A DIFERENÇA.
PERDA

DESPERDÍCIO

Privação do que se possuía, extravio,
sumiço, dano, prejuízo.

Despesa inútil e censurável, esbanjamento,
restos de processos.

Principais causas.

Principais formas.

Erros operacionais.

Estoque excessivo (obsolescência, espaço físico,
segurança, custo de capital, movimentação
desnecessária).

• Mais de 100 anos de credibilidade no mundo inteiro.

Erros administrativos.

Falta de estoque (perda de oportunidade).

• Experiência em diversos setores econômicos.

Erros de fornecedores.

“RES” – Retrabalhos.

Furto interno.

Desperdício estrutural (recurso gargalo, falta de
uso do recurso).

Furto externo.

Complexidade desnecessária.

Conheça os resultados da Moore Stephens.
• Número 1 em relacionamento pró-ativo e colaborativo.
• Número 10 no ranking mundial de auditoria e consultoria.

Análise dos recursos para melhoria
dos resultados.

• Faturamento anual de US$ 2,7 bilhões e 27 mil
profissionais atuando em mais de 100 países.

Vamos resolver esses problemas?
Contra perdas e desperdícios, uma consultoria séria,
completa e independente que atende pelo nome de
Moore Stephens Auditores e Consultores.
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