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MUITO MAIS VANTAGENS.

COMPLIANCE.

• Prevenção de riscos.
• Padronização de normas internas.

O modo certo para sua empresa prosperar.

• Cumprimento das exigências legais do
segmento atuante.
• Credibilidade de gestão perante os públicos
interno e externo.
• Confiabilidade dos controles e procedimentos,
com reflexo positivo na transparência dos
números apresentados pela empresa.
• Eficiência organizacional.
• Entre outros benefícios para a longevidade
corporativa da empresa.

VAMOS AGENDAR UMA CONVERSA?
Entre em contato: (51) 3342 1003
Av. Cristóvão Colombo, 3084
Conj. 707 – Higienópolis
Porto Alegre / RS
mspoa@msbrasil.com.br

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

Joinville
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 macro do seu
segmento pode ajudar na padronização de normas
e decisões importantes para sua instituição.

O QUE A MOORE STEPHENS PODE FAZER POR SUA EMPRESA.

Principais serviços oferecidos.

Programas de Compliance, Gestão
de Riscos e Governança Corporativa.
Seus negócios com alta performance
organizacional e em conformidade com as
exigências de governança interna e externa.

Diante dos desafios econômicos e corporativos contemporâneos,
nos especializamos em oferecer programas que ajudam a
monitorar a sua empresa em relação à aplicação correta: das
normas estabelecidas por lei para o seu segmento de negócio;
e dos padrões de governança criados internamente.

•  Estruturação Formal e Material de Governança Corporativa, Societária e Familiar.
•  Programa de Governança, Risco e Compliance: Processos e
    Soluções Integradas de GRC.
•  Gestão da Estratégia e Continuidade de Negócios e Resiliência Organizacional.
•  Processos de Sucessão e Desenvolvimento de Herdeiros e Acionistas (Tone-at-the-top).
•  Linhas de Defesa: 3LoD.
•  Governança e Inovação da Capacidade Digital e Riscos Cibernéticos.
•  Entre outros serviços de Consultoria Empresarial.

Outras áreas de atuação da Moore Stephens.
•  Auditoria.
•  Consultoria Tributária.
•  Outsourcing de Serviços Contábeis, Fiscais e Financeiros.

Conheça os resultados da Moore Stephens.

Compliance.
Conformidade com seus ideais.
Longevidade corporativa.
Buscar o auxílio de quem é especialista em Governança
Corporativa e Gestão de Riscos, como é o caso da Moore
Stephens Auditores e Consultores, é essencial para
determinar os rumos que a sua empresa pode tomar.

•

Número 1 em relacionamento pró-ativo e
colaborativo.

•

Número 11 no ranking mundial de auditoria e
consultoria.

•

108 anos de credibilidade no mundo inteiro.

•

Experiência em diversos setores econômicos.

•

Faturamento anual de US$ 2,7 bilhões e 27.900
profissionais atuando em mais de 100 países.

PREVISIBILIDADE • PADRONIZAÇÃO • CREDIBILIDADE
CONFIABILIDADE • TRANSPARÊNCIA • RESULTADOS
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