
KPMG lado a lado com 
seus clientes entregando 
resultados reais

Advisory

Audit
A qualidade, a transparência e a integridade dos 
nossos serviços de auditoria contribuem para fortalecer 
a confiança dos investidores, credores e outros 
stakeholders nas informações financeiras elaboradas por 
nossos clientes.

Tax
Nosso conhecimento e nossas experiências ajudam a 
antecipar e a responder às mudanças tributárias e fiscais, 
proporcionando uma governança adequada aos negócios.

As práticas de Advisory apoiam as decisões estratégicas 
e o desenvolvimento de projetos com uma abordagem 
multidisciplinar, que inclui competências nas áreas 
de Planejamento Estratégico, Fusões e Aquisições, 
Governança Corporativa, Riscos e Compliance, melhoria 
de performances financeira e operacional, terceirização 
de serviços, inovação e uso estratégico de tecnologia. Os 
serviços estão distribuídos nas áreas de Risk Consulting, 
Management Consulting e Deal Advisory.

A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam 
serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes 
em 154 países e territórios, com 200.000 profissionais atuando em 
firmas-membro em todo o mundo.

No Brasil, são aproximadamente 4.000 profissionais, distribuídos em 
22 cidades localizadas em 13 Estados e Distrito Federal.



Programa de 
mercados
O nosso atendimento 
personalizado segue um modelo 
que divide nossas áreas de 
atuação de acordo com mercados 
relevantes para os negócios da 
Organização. Esse modelo permite 
uma abordagem direcionada e 
especializada em diversos setores 
e reúne profissionais de alta 
performance nas áreas contábil, 
financeira e de gestão específicas 
de cada segmento, alinhados por 
processos operacionais globais e 
apoiados pelo desenvolvimento 
constante de pesquisas 
de mercado.

Nossos profissionais estão preparados para oferecer 
um olhar abrangente e especializado sobre a 
realidade de cada setor, bem como para adotar 
metodologias inovadoras nas áreas de Audit, Tax e 
Advisory. Esse trabalho é realizado com o apoio de 
múltiplas iniciativas, políticas, metodologias próprias 
e treinamentos e conta com uma rede internacional, 
pela qual compartilhamos o conhecimento adquirido 
em outras firmas-membro, adaptando e aperfeiçoando 
essas metodologias de acordo com as necessidades, 
as oportunidades e os desafios de nossos clientes.

“Amamos o que 
fazemos e temos um 
propósito. Trabalhamos 
lado a lado com você, 
integrando abordagens 
inovadoras e um 
profundo conhecimento 
especializado para 
entregar resultados reais.”
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Fale com o nosso timeEquipes multidisciplinares
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