Fundadores da UHY Moreira e ETAE unem forças
Dando continuidade às estratégias de fortalecer a UHY Moreira-Auditores e aumentar a
presença internacional, o empresário Paulo Moreira, fundador da companhia, acaba de adquirir
parte da ETAE Auditores, que há 51 anos atua na prestação de serviços de auditoria
independente, fiscal preventiva, consultoria econômica, legal e empresarial. Conforme o
executivo explica, as empresas serão complementares e esta negociação visa acumular forças,
especialmente no aperfeiçoamento das equipes técnicas e na colaboração de ambas ao
“Programa de Educação Continuada" previsto pelo CFC e exigido pela CVM e Banco Central,
para assim poder enfrentar as exigências técnicas do IFRS.
Há 45 anos no mercado de auditoria, o Dr. Paulo Moreira terá uma participação da ETAE, que
manterá o forte vínculo que já tem com os seus clientes, sob liderança do contador, economista
e administrador de empresas, Flávio de Augusto Isihi, fundador. Ambas as empresas continuam
independentes, mas contarão com a junção de expertises e serviços. Futuramente, o Dr. Paulo
acredita que poderá haver uma fusão entre as companhias, o que possivelmente levaria a UHY
Moreira do 13ª lugar no ranking brasileiro da CVM para o grupo das 10 maiores empresas
brasileiras. “Visamos aproximar as empresas das “Big Four”, criando um programa conjunto de
admissão de trainees e otimizando os acordos internacionais que ambas mantêm com a AGN
Internacional e UHY”, ressalta.
Além dos motivos destacados, o Dr. Paulo reitera que esta negociação faz parte do
planejamento da UHY Moreira, devido à necessidade de crescimento na região sudeste,
complementaridade de serviços e fortalecimento da prestação de consultoria tributária.
Inicialmente, os planos da diretoria prevêem implementar na ETAE um setor de Auditoria de
Segurança de TI e auxiliar a UHY Moreira a se fortalecer no mercado de São Paulo.
Juntas, as empresas contam com uma equipe técnica de mais de 200 profissionais. Tradicionais
na área de auditoria, os fundadores da UHY Moreira e da ETAE mantêm uma relação próxima
de colaboração mútua há mais de 20 anos e agora unem forças para alcançar resultados ainda
mais significativos.
Informações à imprensa: ADS Comunicação Corporativa
Vera Santiago - veras@adsbrasil.com.br - (11) 5090.3016
Jacqueline Miranda - jacquelinem@adsbrasil.com.br - (11) 5090.3036
HU

UH

HU

UH

