Soluções que
potencializam a
gestão do seu
negócio

Azevedo Auditoria e
Soluções Empresariais
Fundada em Araçatuba, interior de
São Paulo em 1993, por Elizeu de
Azevedo, Contador, Perito Judicial e
Auditor Independente.
Atualmente, a Azevedo se faz
presente – além de sua matriz em
Araçatuba – com escritórios
em Bauru, também no interior de
São Paulo, e na capital, em Alphaville.

ELIZEU
DE AZEVEDO

LUÍS EDUARDO
AZEVEDO

ADRIANO MARCOS
CAMPOS DE PAULA

Empresário contábil,
Auditor Independente e
Perito Judicial
Mais de 30 anos de
experiência

Administrador de
Empresas e Contador
com MBA pela FGV em
Finanças, Contabilidade
e Auditoria
20 anos de experiência

Contador pós graduado
em Gerência Contábil,
Financeira e Auditoria
20 anos de experiência

Sócios

NOSSA EQUIPE

ALDO BASSI FILHO

AVATÁ MOELLER

Contador, Administrador,
Especialista em Tesouraria e MBA
Executivo de Controller pela
FEA/USP
Mais de 30 anos de experiência

Contador, Especialista em Gestão
pela Fundação Dom Cabral e
Consultor Tributário
Mais de 30 anos de experiência
em empresas nacionais e
multinacionais de grande porte

Administrador, Pós Graduado em
Auditoria, Controladoria e
Finanças e Graduando em
Ciências Contábeis
7 anos de atuação com Auditoria
Contábil

Contador, Auditor Independente
com registro no CNAI-EQTG
7 anos de experiência

RENATO BIANCHINI

RENATO DE LIMA GOES

RICARDO ALMEIDA

TIAGO SILVINO

Contador pela Instituição Toledo de
Ensino, MBA em Gestão Financeira,
Controladoria e Auditoria pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
9 anos de experiência

Administrador, Especialista em
Contabilidade, Controladoria e Finanças,
MBA em Auditoria e Certificação em
Compliance pela B3 S/A
36 anos de experiência

FELIPE REIS

Administrador e
Consultor, Especialista em
Administração Hospitalar pelo
Centro Universitário São Camilo
15 anos de experiência

WAGNER BARBOSA
Contador com registro no
Conselho Regional de
Contabilidade (CRC)
9 anos de experiência

JAQUISON RIBEIRO

Contador, Especialista em Gestão
Financeira, Controladoria e
Auditoria pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV)
8 anos de experiência

NOSSOS CLIENTES

Auditoria de demonstrações
contábeis

✓ Empresas de todos os portes e

segmentos, desde o planejamento
das ações até o
acompanhamento de inventários
físicos e emissão dos Relatórios;
Pré auditoria em processos de

✓

Nossas
soluções

M&A (due-diligence).

Depoimentos

Débora Galhardo de Camargo
Costa
CFO da Servimed Comercial Ltda.
(Distribuição Farmacêutica-SP)
"Dentro de nosso plano de Governança
Corporativa, a auditoria das
demonstrações financeiras realizada pela
Azevedo Auditoria tem papel
fundamental."

Moisés Pêsso
Diretor Presidente do
Grupo Engelmig
(Energia Elétrica-MG)
"Os trabalhos desenvolvidos pela Azevedo
foram de muita importância para o
processo de evolução da nossa governança
como um todo."

Wander Gimenez
Gerente Contábil da Eletrosom
S/A.
(Varejo-MG)
"Um dos grandes atributos da Azevedo
Auditores é a capacidade de conciliar
profissionalismo com a ética, além de
competência e independência nos trabalhos."

Auditoria em Mercados
de Capitais

✓ Auditoria em Corretoras de Títulos e Valores
Mobiliários.

✓ Auditoria de demonstrações financeiras de Fundos de
investimento (F.I.):
F.I. em Participações;
F.I. em Direitos Creditórios;
F.I. em Ações, Mercado Imobiliário. Multimercado,
dentre outros.

✓ Auditoria de cunho investigativo (fraudes, desvios e

lavagem) e regulatório (compliance, regulações BACEN,
CVM, ANBID, dentre outros).

Nossas
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Depoimento
Eliana da Cunha Fernandes
Contadora da Planner Corretora de
Valores S/A
(Mercado de Capitais-SP)

"Os serviços de auditoria
prestados pela Azevedo Auditores
Independentes, evidenciam a
capacidade técnica necessária e
sempre foram conduzidos com a
ética e o profissionalismo
requerido".

Consultoria
contábil e tributária

✓ Solução consultiva visando a adoção de procedimentos

adequados à auditagem das demonstrações contábeis;
Estruturação de auditoria interna com foco preventivo à

✓

observância das políticas, procedimentos e controles internos,
além dos requisitos legais;
Avaliação de práticas tributárias que minimizem seu custo;

✓
✓ Estruturação de um planejamento tributário efetivo, que

traga redução da carga tributária em consonância com a
legislação;
Identificação e avaliação de benefícios fiscais ao setor de

✓

atuação;
Elaboração de perícias contábeis, financeiras, fiscais e

✓

trabalhistas, judiciais e extrajudiciais;
Implementação de programas e políticas de compliance.

✓
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Depoimento

Rubens Andrade
Controller do Frigoestrela
(Proteína Animal-SP)

“Destacamos a atenção especial que a
Azevedo nos dá em função de nossas
necessidades.”

Nossas
soluções

Gestão
do imobilizado

✓ Inventário, identificação e cotejamento
✓

✓

com os registros contábeis;
Revisão da vida útil e seu valor

residual;
Adequação das taxas de depreciação à
capacidade econômica do bem;
Testes de recuperabilidade

✓

✓

(impairment);
Terceirização do controle e gestão do
imobilizado, com alocação de
profissional.

Contábil

✓ Escrituração contábil de toda a movimentação

financeira da empresa;
Escrituração fiscal de todos os documentos passíveis

✓

de registro;
Elaboração da folha de pagamento dos colaboradores

✓

e sócios;
Apuração de impostos e contribuições (IR, CSLL, ICMS,

✓

PIS, Cofins, IPI, INSS, FGTS, dentre outros);
Geração e entrega de obrigações acessórias (ECD, ECF,

✓

Sped Contribuições, GIA’s ICMS, DIRF, e-social, Informes
de Rendimentos, dentre outras);
Avaliação de opções de tributação menos onerosas;

✓
✓ Constituição de empresas, alterações contratuais,
avaliação de estruturas societárias.
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Terceiro Setor
Auditoria independente dos Contratos de
Gestão, Parcerias, Convênios e afins
Com a tendência de crescimento das terceirizações dos serviços
públicos de saúde, tornou-se extremamente necessário ao Gestor
Público acompanhar os serviços que estão sendo realizados, a fim
de evitar surpresas indesejadas, bem como o cumprimento das
metas estabelecidas na contratação, sejam qualitativas,
quantitativas ou financeiras.

Assessoria na obtenção, renovação e manutenção do
CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social

✓ Assessoria no processo de concessão ou renovação do CEBAS,

incluindo orientação sobre a juntada de documentos a serem
enviados ao Ministério concedente.
Acompanhamento mensal para manutenção do Certificado em
todos os aspectos a serem analisados, tais como documentos,
certidões, comprovação de número de atendimentos, gratuidades,
aspectos contábeis, entre outros.
Assessoria em respostas de ofícios e diligências.

✓
✓
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Terceiro Setor
Análise e comparativo da Ficha Programática e
Orçamentária (F.P.O.) contratada
Através de detalhada análise da FPO ambulatorial e hospitalar,
identificamos possíveis descompasso nas avaliações quantitativas e sem
o devido enquadramento financeiro, que possam causar perdas ou erros
de faturamento.

Assessoria na elaboração e acompanhamento de
plano operativo e contratualização em saúde

✓ Assessoria no processo de concessão ou renovação do CEBAS,

incluindo orientação sobre a juntada de documentos a serem enviados
ao Ministério concedente.
Acompanhamento mensal para manutenção do Certificado em todos
os aspectos a serem analisados, tais como documentos, certidões,
comprovação de número de atendimentos, gratuidades, aspectos
contábeis, entre outros.
Assessoria em respostas de ofícios e diligências.

✓
✓
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Terceiro Setor
Cursos e Treinamentos
Atualizar e instrumentalizar os gestores dos hospitais filantrópicos nas
novas normas contábeis, prevenindo
e resguardando as instituições hospitalares de riscos de criação de
passivos fiscais.

✓ Interpretando adequadamente na Contabilidade os atos

administrativos como subvenções, convênios, emendas
parlamentares, doações, incentivos fiscais e outras modalidades de
captação de recursos;
Escrituração fiscal e digital: como adotar práticas recomendadas

✓

pelos órgãos de controle governamentais.
Riscos e consequências de práticas inadequadas;

✓
✓ Tratamento Contábil do Faturamento SUS e Operadoras de Saúde;
✓ Faturamento SUS e Não SUS, e seus indicadores
✓ Imobilizado na prática: Como organizar e manter.

Nossas
soluções

ESCRITÓRIOS

ALPHAVILLE

BAURU

ARAÇATUBA

Av. Marcos Penteado de Ulhoa R. Monsenhor Claro 10-70 S. 201 - R. Bandeirantes, 1438 - Jardim
Rodrigues, 939 - Cj 808 Alphaville
Vila Mesquita
Sumaré
Bauru/SP - CEP: 17014-360
Barueri/SP - CEP: 06460-040
Araçatuba/SP - CEP: 16015-250
(14) 3018-1755
(18) 3117-4500
(11) 3280-1755

azevedo@azevedoauditoria.com.br
azevedo.cnt.br

