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O MercadO
O grande número de empresas que nos últimos 
três anos entrou na Bovespa confirma a teoria de 
que auditores serão cada vez mais valorizados e 
requisitados pelas organizações.

O profissional da área contábil está se reci-
clando para ir além dos relatórios financeiros e ofe-
recer uma parceria com os executivos, a chamada 
contabilidade gerencial.

A auditoria, parte dessa engrenagem, está 
se tornando uma área de atuação promissora e 
competitiva, por exigir um profissional cada vez 
mais qualificado. Com a permanência desse cená-
rio e, principalmente, com o seu crescimento, essa 
tendência estará consolidada, o que vai requerer 
um número maior de profissionais ativos.

Os escândalos das fraudes internacionais, 
que deram origem à Lei Sarbanes Oxley (SOX), 
aumentaram as exigências por maior transparência. 
Hoje, setores públicos, investidores, organizações 
e o próprio consumidor exigem informações que 
garantam a idoneidade da empresa, se ela está 
recolhendo seus impostos e arcando com o ônus 
que integra o cotidiano de qualquer gestão.

Isso representa uma valiosa oportunidade 
para empresas como a BDO Trevisan, que excedem 
as expectativas dos clientes na prestação de serviços 
e desfrutam de plena confiança da comunidade 
empresarial.

cOnquistas
Considerada a 3ª empresa mais admirada em seu 
segmento em 2006, pela revista CartaCapital, a  
BDO Trevisan orgulha-se também por ter par-
ticipação ativa pro bono em mais de 40 entidades  
e associações de caráter social.

Com uma carteira de clientes nacionais 
e multinacionais, a BDO Trevisan está cada vez 
mais conquistando mercado, mantendo-se como  

 
 
 
 

 
3ª colocada no ranking da CVM (auditoria em 
companhias abertas).

História
Com força local e experiência internacional, a BDO 
Trevisan atua há 24 anos no mercado brasileiro em 
Auditoria, Advisory, Tributos e Sustentabilidade. 
Desde 2004 faz parte da BDO International, uma  
das maiores redes mundiais de empresas de audito-
ria, com presença em 107 países, 621 escritórios  
e cerca de 30 mil profissionais em todo o mundo.  
No Brasil, são mais de 800 profissionais distribuídos 
em 14 escritórios.

serviçOs
A BDO Trevisan oferece serviços e soluções 
em quatro áreas, Auditoria, Advisory, Tributos e 
Sustentabilidade.

Auditoria: 
Por meio da nossa estrutura internacional, 

os auditores têm acesso a informações compartilha- 
das globalmente, imprimindo elevado grau de qua-
lidade técnica e eficiência nos serviços prestados  
aos seus clientes. Entre os serviços prestados, 
segundo regras nacionais ou internacionais, estão 
a auditoria de demonstrações contábeis, revisão 
limitada de demonstrações contábeis, revisão espe-
cial de formações financeiras trimestrais, assessoria 
na elaboração de relatórios sociais (balanços social, 
demonstração do valor adicionado etc.), emissão 
de laudos de avaliação a valor contábil, assessoria 
na aquisição de empresas (due diligence), auditoria 
para fins de oferta pública inicial de ações ou títulos 
em bolsas de valores.

Advisory: 
Em Advisory, uma equipe especializada 

nos mais diversos segmentos oferece soluções 
em gestão empresarial, finanças corporativas e no 

gerenciamento e redução de riscos. Esta prática 
está dividida em quatro áreas estratégicas – Risk 
Advisory Services, Information Technology, Busi- 
ness Consulting e Corporate Finance –, caracteriza- 
se por apresentar uma abordagem modular segun-
do as necessidades de cada organização.

Tributos: 
Na área de Tributos temos profissionais 

altamente qualificados, com o compromisso de 
assessorar seus clientes na busca de soluções, 
de acordo com as normas tributárias brasileiras,  
na redução de custo e identificação das oportuni-
dades e riscos. Entre os serviços oferecidos temos 
o planejamento tributário e societário, revisão 
de procedimentos fiscais, revisão do cálculo do 
preço de transferência, diagnóstico fiscal, consulto- 
ria internacional e revisão de processos trabalhistas 
e previdenciários.

Sustentabilidade: 
Líder em auditoria de relatórios de res-

ponsabilidade social e sustentabilidade, a BDO 
Trevisan também possui um quadro de consultores 
especializados, capazes de identificar o melhor 
plano de sustentabilidade para a sua empresa, 
contemplando os grupos de interesse e os aspec-
tos socioambientais em que ela está inserida. 
Entre os serviços prestados estão a elaboração 
e validação de relatórios sociais, plano estraté- 
gico social,  consultoria para elaboração do Relató-
rio Social e criação e avaliação de indicadores e 
projetos sociais. 

valOres da Marca
A BDO Trevisan não quer apenas agregar co-
nhecimento ao seu negócio, mas também quer 
produzi-lo com objetivo permanente de contribuir 
com a comunidade e ampliar a satisfação do cliente. 
Para que isso ocorra, eis alguns princípios que 
norteiam seu caminho:

A empresa prima pelo bom atendimento 
a seus clientes, estabelecen-
do um relacionamento 
duradouro e de confiança. 
Respeita os profissionais, 
enfatizando a produtividade 
do trabalho de equipe. Atua 
com ética e independência 
e preza a competência e qua-
lidade em seus serviços. Age 
com dedicação e lealdade, tanto 
com seus clientes como também 
com seus profissionais.

Com criatividade e tec-
nologia, a BDO Trevisan está sem-
pre inovando e acrescentando novos conceitos 
às suas diretrizes, atuando fortemente no quesito 
responsabilidade social.

cOMunicaçãO
A BDO Trevisan utiliza uma comunicação criativa 
para construir um relacionamento mais próximo 
com o seu público-alvo, fazendo chegar a ele 
informações sobre o mundo econômico e fi-
nanceiro. Seus profissionais escrevem artigos e dão 
entrevistas para revistas segmentadas e jornais de 
grande circulação. 

A BDO Trevisan utiliza também publicações 
segmentadas, revistas de bordo, placas em aero-
portos com grande fluxo de passageiros, além do 
site para anunciar seus serviços.

evOluções recentes
A BDO Trevisan, em parceria com a Trevisan Escola 
de Negócios, realiza eventos e seminários, divulga 
pesquisas, estudos e publicações direcionadas aos 
responsáveis pelo assunto dentro das corporações.

Com a Trevisan Editora Universitária lançou 
títulos na Coleção COMO, de leitura breve e con- 
cisa que leva ao público o que realmente interes- 
sa no meio empresarial e econômico, dentre eles:  
Como entender balanços; Como participar 
do mercado de capitais; Como funcionam os 
fundos de investimentos em capital produtivo; 
Como comercializar créditos de carbono; Como 
implementar um comitê de auditoria; Como en-
tender a lei de recuperação de empresas. E mais:  
Guia para as demonstrações contábeis 2006/2007;  
Novo acordo da Basiléia; Doing Business e o  
Manual de elaboração de demonstrações contá-
beis em modelos internacionais USGAAP e IFRS.

A BDO Trevisan lançou o Estudo de 
Responsabilidade Social Corporativa, já em sua 
2ª edição, que apresenta um diagnóstico do 
mercado corporativo brasileiro relacionado ao 
tema Responsabilidade Socioambiental ou Sus-

tentabilidade. O objetivo é transmitir ao público 
um retrato atual de como as empresas, empresá- 
rios e executivos estão lidando com esse conceito  
e quais diretrizes seguirão nos próximos anos.

O que vOcê nãO sabia sObre 
bdO trevisan

Muitos profissionais da BDO Trevisan levam a 
prática empresarial para o aprendizado teórico 
da Trevisan Escola de Negócios. Criada em  
1999 a instituição oferece cursos de espe-
cialização executiva, MBA, graduação e pós-
graduação. 

O conhecimento prático e o embasamento 
teórico dos profissionais da BDO Trevisan re-
sultam em importantes publicações editadas 
pela Trevisan Editora Universitária. 

A BDO Trevisan tem uma forte atuação na 
área de Responsabilidade Social e faz parte 
do Grupo de Trabalho Ethos ISO 26000/ 
Sustentabilidade, além de auditar o Teleton 
e vários outros trabalhos em forma de pro 
bono. 

A BDO é a patrocinadora oficial do campeo-
nato mundial de Hockey. 

Fundada em 1963 por profissionais do 
Reino Unido, Alemanha, Holanda, EUA e 
Canadá, a BDO é a 5ª maior empresa de 
auditoria e consultoria no mundo, com 30 
mil profissionais atuando em 107 países  
e 621 escritórios. 
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