Simetria,
sobriedade e
equilíbrio das
informações.

A Critério
Com uma gestão corporativa unificada
atuamos nas áreas de Auditoria, Outsourcing,
Consultoria e Corporate Finance.
Nosso foco é oferecer soluções tempestivas e úteis para a gestão de negócios,
atendimento às demandas legais e de
mercado e suporte à tomada de decisões.

A Critério é uma
empresa certificada
pelo ISO 9001

Há mais de 20 anos, estamos presentes
como parte integrante do negócio dos
nossos clientes, contando com uma equipe
ágil e experiente para conjugar as melhores
soluções aos desafios apresentados.
Com consistência operacional na execução
das nossas atividades, proporcionamos
segurança e conforto aos nossos clientes,
permitindo que estes possam se concentrar
no core business de suas operações e
tomarem as melhores decisões.

Missão
Fornecer inteligência com
base nas informações
contábeis, econômicas e
financeiras, tempestivas
e seguras, contribuindo
com a tomada de decisões
estratégicas dos nossos
clientes, com uma
equipe de profissionais
capacitados, modernos
recursos tecnológicos e
processos organizacionais
bem estruturados.

_Auditoria
Nosso foco é oferecer confiança
ao mercado e contribuir para
o aprimoramento da gestão e
do controle das organizações.
Oferecemos as seguintes soluções
em auditoria:

Parceiros

Auditoria independente
Auditoria interna
Adequação ao IFRS
Due Diligence
Auditorias específicas
Perícias Contábeis

_Outsourcing
Priorizar a atividade principal é fundamental para o desenvolvimento de
qualquer negócio. Para garantir o foco
dos nossos clientes nas suas operações,
oferecemos um conjunto de soluções:
Gestão Contábil
Gestão Fiscal
Gestão de Departamento
de Pessoal

_Consultoria

Gestão de Processos Paralegais
Gestão Financeira

Realizamos diagnósticos precisos,
com o objetivo de propor soluções
aos desafios enfrentados pelas organizações, baseados no conhecimento
do caso, normas que regem o tema e
orientações técnicas. Dentre os tipos
de consultoria desenvolvidas por nós,
podemos destacar:
Consultoria nas áreas Fiscal,
Societária e Trabalhista
Revisão Fiscal
Planejamento Tributário
Inventário e avaliação de imobilizado
Contencioso Fiscal e Tributário
Consultoria na implantação de ERP
Consultoria na elaboração e
definição de orçamentos e relatórios
gerenciais
Reestruturação administrativofinanceira

_Corporate Finance
Usamos nosso expertise econômico-financeiro para auxiliar na gestão
financeira dos nossos clientes e para
avaliar empresas e projetos de forma
confiável, com premissas imparciais
e condizentes com o modelo de negócio e cenário econômico, tanto
para o empreendedor como para
o investidor. Algumas soluções em
Corporate Finance:
Valuation de empresas
Avaliação de projetos
Soluções para estruturação de dívida

Desenvolvimento de novos negócios

Soluções para captações de recursos

Planejamento estratégico

Recuperação judicial

Treinamentos
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