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FACTOS QUE DESCONHECE
Na KPMG em Moçambique, acreditamos que este é o século africano e que “a corrida pela
África” realmente iniciou. O crescimento sustentável irá reduzir a pobreza em milhões de
africanos com surgimento da classe média económica e politicamente influente.

KPMG em Moçambique foi fundada em Julho de 1990 e actualmente está
presente em 4 das 11 províncias do país incluindo Maputo, Nampula, Zambézia
e Cabo Delgado.
Temos mais de 250 profissionais e sete sócios que prestam serviços
profissionais tanto a entidades públicas como privadas. Nossa carteira de
clientes inclui 34 das 100 maiores empresas, assim como parceiros de
cooperação e ONG’s. Além disso, auditamos a maioria das empresas cotadas
na Bolsa de Valores de Moçambique. Durante dez anos consecutivos, a KPMG
em Moçambique foi reconhecida como uma das melhores empresas de
contabilidade e auditoria, tendo recebido o Golden Arrow Award da PMR.
KPMG em Moçambique em 2016 foi também reconhecida como sendo no
geral a melhor firma de Auditoria, Impostos e Consultoria no país, recebendo o
prestigiado Diamond Arrow Award da PMR.

VALORES DA MARCA
Nosso relacionamento com os clientes é
guiado pelo espírito de parceria e integridade,
e não comprometemos a independência ou
risco. Trazemos uma abordagem imparcial
em cada trabalho. Nossos valores estão
reflectidos no trabalho que prestamos, no
provimento de soluções que satisfazem os
requisitos dos nossos clientes, enquanto
continuamos sensíveis à cultura, tradição e
regras locais.

COMUNICAÇÃO
A KPMG tem uma grande experiência na
preparação de pesquisas de mercado e de
sector, para manter ou compreender as
questões enfrentadas pelos clientes em indústrias chaves. Estes estudos têm identificado desafios comuns e contribuíram para
um ambiente de negócios mais transparente
em Moçambique. As publicações que têm
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seu enfoque no desenvolvimento do sector
privado incluem: As 100 Maiores Empresas
de Moçambique; Pesquisa Sobre o Sector
Bancário; Índice do Ambiente de Negócios,
Legislação Fiscal e Código Civil.

bina forte capacidade operacional com o
conhecimento de condições locais. Nós
oferecemos a colecção de serviços mais
compreensivos no mercado, dentro de uma
única firma.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A KPMG investe grandes recursos para obter uma compreensão profunda do ambiente
económico, social e político de Moçambique
a prova disso, são as nossas actividades de
pesquisa pública. Somos a primeira firma a
estabelecer-se no norte do país com uma
representação em Nampula, e escritórios de
projectos em diversas províncias.

A KPMG está comprometida com um desenvolvimento sustentável para Moçambique.
Nossa abordagem em relação à responsabilidade social corporativa (RSC) tem como
propósito reforçar o relacionamento entre os
nossos clientes, nosso povo e as comunidades que servimos. A responsabilidade social
dentro da KPMG está alinhada com a sua
missão tornar o conhecimento num valor
para o benefício de nossos clientes, nosso
povo e os mercados capitais.

VANTAGENS COMPETITIVAS
Somos uma firma moçambicana que com-

Temos em funcionamento os sistemas de
controlo de qualidade e desempenho necessários, o que garante nossa independência e
integridade. Conseguimos construir um alto
nível de credibilidade numa série de sectores governamentais e industriais.

2008
Inauguração dos escritórios actuais em
Maputo, pela primeira-ministra do país.

2015
Comemoração do aniversário
dos 25 anos.

25

