NEXIA TEIXEIRA & ASSOCIADOS
Auditores e Consultores

Contrate um parceiro profissional que poderá lhe ajudar no Brasil e no exterior nas áreas
de auditoria, consultoria tributária e empresarial e de negócios. Contrate a NEXIA
TEIXEIRA & ASSOCIADOS.
Contract a professional partner that can help you in Brazil and in abroad in the areas of
audit, tax and business. Contract NEXIA TEIXEIRA & ASSOCIADOS.

Sobre a Teixeira & Associados

NEXIA TEIXEIRA & ASSOCIADOS foi
fundada em 1990 por um experiente
contador. Após trabalhar 21 anos em
uma Big Four, da qual era sócio,
decidiu estabelecer com a sua
própria organização.
Presentemente, a TEIXEIRA & ASSOCIADOS é reconhecida como uma empresa de
auditoria e consultoria, em função da seriedade e a qualidade dos trabalhos feitos.
Visão estratégica e expertise são o diferencial da TEIXEIRA & ASSOCIADOS, que assegura
o atendimento personalizado, independência, confidencialidade e excelência de
serviços.

About Teixeira & Associados
NEXIA TEIXEIRA & ASSOCIADOS was founded in 1990 by an experienced certified public
accountant. After working for 21 years in a Big Four, where he became a partner, he decided to
establish his own organization.
To date, TEIXEIRA & ASSOCIADOS is recognized by clients and by the accounting profession as
a firm of high level in accounting and auditing, due to the quality of services rendered.
Strategic vision and local expertise are the distinctive features that ensure independence,
confidentiality and excellence to TEIXEIRA & ASSOCIADOS’s personalized services.

Você está convidado a considerar uma parceria profissional com a nossa firma.
You are invited to consider a distinctive partnering relationship with us.

Empresa
Internacional

A TEIXEIRA & ASSOCIADOS é
uma empresa membro da NEXIA
INTERNATIONAL, uma grande
rede de empresas independentes
de auditoria e consultoria
empresarial e tributária, com 620
escritórios em 97 países e 23.000
sócios e profissionais. Fora dos
Estados Unidos, a NEXIA é a 7ª. do
ranking mundial de empresas do
ramo (8ª. nos Estados Unidos).
Essa parceria proporciona os
recursos e a experiência para

efetivamente e eficientemente atender aos nossos
clientes de forma global em impostos, auditoria,
consultoria e quaisquer outras necessidades. A troca
de experiência entre as empresas associadas é
assegurada pela estrita observância de regras de
independência entre as empresas.
NEXIA BRASIL é uma "umbrella" das firmas
membros da NEXIA no Brasil e responsável pela
expansão no Brasil.

Global Network
TEIXEIRA & ASSOCIADOS is a proud and active member of NEXIA INTERNATIONAL, a highly
regarded global network of independent accountancy, tax and business advisors with 620
offices in 97 countries and 23.000 partners and staff. Outside USA, NEXIA ranks within top 7.
This network provides us with the resources and expertise to effectively and efficiently address
the global tax and business needs of our clients. NEXIA members firms share their experience
and expertise on behalf of the international network and independence between the members.
NEXIA BRASIL is an umbrella company of all NEXIA BRAZIL member firms and is also
responsible for Nexia’s expansion in Brazil.

TEIXEIRA & ASSOCIADOS . . . prestando serviços no Brasil e no exterior para os clientes.
TEIXEIRA & ASSOCIADOS . . .providing in-country services to clients in Brazil and around the world.

Serviços
. Enfoque:

. Approach:

O enfoque da TEIXEIRA & ASSOCIADOS se
caracteriza pelo forte envolvimento dos
diretores e gerentes nas diferentes etapas e
processos dos serviços prestados

Strong participation of directors and
managers in all the assignment steps is the
main feature of TEIXEIRA & ASSOCIADOS’
approach to auditing and consulting.

. Auditoria:

. Assurance:

Auditoria das demonstrações contábeis
Revisão limitada das demonstrações
financeiras
Auditoria para fins de aquisição
Auditoria operacional
Auditoria de projetos (BIRD, BID, BNDES,
USAID etc.)
Auditoria de projetos culturais (Lei Rouanet)
Auditoria de prospectos de lançamentos
de ações
Auditoria de sorteios e concursos

Examination of financial statements
Limited review of financial statements

. Perícia

. Litigation

Judicial, extrajudicial e arbitral
Laudos e pareceres técnicos

Judicial, extra-judicial and arbitration
Technical reports and expert witnessing

. Terceirização de auditoria interna

. Outsourcing of internal audit

. Consultoria

. Consulting

Assessoria em governança corporativa
Avaliação econômico-financeira
Projeção de fluxos de caixa
Estudo de viabilidade econômica de projetos
Estruturação de operações financeiras
Planejamento estratégico
Reorganização societária
Assessoria tributária

Corporate governance advisory
Business valuation
Projected cash flow
Project feasibility
Structuring of finance strategy
Strategic planning
Corporate restructuring
Tax advisory

. IBG – International business group

. IBG – International business group

Participação em conselhos de administração
e fiscal
Serviços administrativos
Assessoria em investimentos estrangeiros no
Brasil

Participation in supervisory councils and
audit committees
Back office
Comprehensive assistance in foreign
investments

Auditing for acquisition purposes
Operational auditing
Special audit of projects (multipurpose
agencies, developments banks)
Auditing of cultural projects (Law Rouanet)
Auditing of prospects for the launching of
financial instruments
Auditing of draws and contests

TEIXEIRA & ASSOCIADOS … mais de 19 anos de experiência em prestar serviços profissionais.
TEIXEIRA & ASSOCIADOS … over 19 years of experience and pride in providing professional services.

Assurance

Auditoria
Nós prestamos serviços de auditoria para
os nossos clientes com independência,
como requerido pela nossa profissão. Nós
acreditamos que o processo de auditoria,
embora seja uma obrigação legal, deve
adicionar valor ao negócio e assistir aos
diretores na tomada de suas decisões.

We provide audit services to emphasize the
independence of audit services provided to
our clients, as a requirement of our
regulators. We strongly believe that the audit
process, although a statutory requirement,
should add value to a business and assist its
directors in their decision-making.

Conversão para o IFRS
Nós oferecemos aos nossos clientes nossa
expertise em converter as demonstrações
financeiras preparadas de acordo com a
Lei 6.404/76 para o IFRS.

IFRS conversion
We can offer to our clients our expertise in the
conversion from local accounting practices in
accordance with Law 6.404/76 to IFRS.

TEIXEIRA & ASSOCIADOS . . . uma empresa de primeira linha oferecendo serviços profissionais a nível internacional.
TEIXEIRA & ASSOCIADOS . . .a top notch boutique firm offering “world class” personal service to the international clients.

Auditoria interna operacional
e de controles
A função da auditoria interna é uma
ferramenta da gerência para o controle
financeiro e operacional dos negócios.
Uma auditoria interna efetiva requer um
bom planejamento e experiência
metodológica para acompanhar o
desenvolvimento dos negócios.
Com este objetivo em mente, nós
prestamos serviços de auditoria interna,
inclusive aqueles relacionados com a
SOX (Sarbanes Oxley Act). Nós prestamos
estes serviços por um custo razoável,
tendo em mente a experiência de nosso
staff. Nosso aproach leva em conta os
riscos do negócio e as operações da
empresa.
Nós oferecemos os serviços de
terceirização de auditoria interna para
companhias abertas, empresas multinacionais e locais.

Internal Audit (operational & controls)
Internal audit function is an integral tool of management,
financial and operational control. Most of established companies
have an internal audit function. Setting up of an effective internal
audit function requires good planning, experience, methodology
to keep up with current developments and financial and human
resources.
With these in mind, we provide internal audit and Sarbanes Oxley
Act (SOX) services to match your needs. We are cost effective as
our partner and staff are trained and experienced, and our internal
audit approach is risk based, taking into consideration
operational, financial and business risk.
We pride ourselves to have offered internal audit services to listed
companies, multinationals and local companies.

TEIXEIRA & ASSOCIADOS . . . trazendo experiência global na administração dos negócios.
TEIXEIRA & ASSOCIADOS . . .bringing integrity and global expertise to wealth management.

Serviços de small business
Nós assistimos os nossos clientes
Business advisory
p r o p o rc i o n a n d o - l h e s c o n s u l t o r i a
financeira e tributária, registro da empresa,
contabilidade de acordo com as normas
locais, IFRS ou US GAAP, e outros serviços
de folha de pagamento.

We have assisted a wide range of clients by
providing advisory assistance on company
registration, bookkeeping, financial and tax
consultancy, in accordance with local
accounting rules, IFRS or US GAAP, and
other services of payroll.

Impostos de pessoa física e jurídica
Nossa experiência nos permite atender às necessidades de nossos clientes,
independentemente do tipo de empresa. Nós aplicamos o nosso conhecimento em sua
companhia em planejamento tributário e outras formas de proporcionar economia de
tributos no contexto do negócio, ou da própria pessoa física. Nossos serviços incluem a
preparação de declaração de imposto de renda, contestação de tributos cobrados
indevidamente e o acompanhamento junto às autoridades judiciais. Adicionalmente, nós
avaliamos todas as implicações tributárias do seu negócio.

Corporate & Personal Taxation
Our experience enables us to attend to the tax needs of our clients, regardless of their industry
background. We can apply our knowledge of your company to assist in tax planning. The primary
purpose of our tax practice is to assist you in achieving the most favorable tax position within the
context of proper business, personnel and financial planning. Our services include the
preparation of returns/computations to the tax authorities and subsequent follow-up actions. In
addition, we advise on the taxation implications of proposed transactions.

TEIXEIRA & ASSOCIADOS . . . Integridade, competência e serviços personalizados.
TEIXEIRA & ASSOCIADOS . . .integrity, competence and personal service.

Pericia Litigation
Nós temos experiência em perícias
judiciais e arbitrais, bem como temos
atuado como árbitros em Tribunais
Arbitrais. A nossa experiência como
advogado e como auditores contribui
muito para um trabalho mais eficiente e
eficaz.

We have experience in Judicial, extrajudicial and arbitration. We have act in
litigation as a member to help the court.
Our experience as a Lawyer and as an
Auditor may have contribute for this
purpose.

Fusões e aquisições
Nós atuamos como auditores e consultores
em fusões e aquisições. Nós consideramos
cuidadosamente as necessidades de
trabalhos de auditoria e de avaliação, bem
como todas as implicações fiscais. Este
trabalho é conhecido como "due diligence".
Nós também assistimos nossos clientes para
encontrar bons investimentos.

Mergers & Acquisitions
We act as reporting accountants and consultants in proposed merger and acquisition activities.
In such engagements, we carefully consider the business accounting and financial needs of our
clients as well as related taxation implications. This job is knowledge as due diligence. We also
assist our clients to source for potential joint venture business partners.

TEIXEIRA & ASSOCIADOS . . . conhecimento, experiência e qualidade para os clientes.
TEIXEIRA & ASSOCIADOS . . knowledge, experience and quality to clients.

NEXIA TEIXEIRA & ASSOCIADOS
AUDITORES E CONSULTORES
Rua Paraiba, 1.352 – 12º andar – Savassi
30.130.141 – Belo Horizonte – MG – Brazil
Fone/Fax – 55 31 3282-9939
www.teixeira-auditores.com.br
auditoria@teixeira-auditores.com.br

Escritórios em: São Paulo | Rio de Janeiro | Recife | Belo Horizonte

