
Atuando no mercado de advocacia, auditoria independente, consultorias, perícias contábeis e 

financeiras, prestando valorosos serviços a empresas privadas e públicas, servindo ainda como 

auxiliar do poder judiciário, sempre com compromisso, dedicação, imparcialidade e independência, 

que são inerentes aos serviços realizados.

Os trabalhos realizados pela sociedade têm como um de seus pilares de conhecimento, experiência 

e retidão do sócio Gustavo Schenfelder Salgueiro, executivo profissional com mais de quarenta anos 

de experiência administrando, executando trabalhos de auditoria, perícias, planejamento tributário, 

recuperação judicial-financeira e projetos financeiros. Profissional de sucesso na criação de 

soluções para empreendimentos privados e governamentais, gerenciando processos, orçamentos, 

com competente administração e redução de custos. Atua em trabalhos requeridos por agentes 

financeiros nacionais e internacionais.

No ano de 2010 concretizou-se uma parceria de longa 

data com Clayton da Costa Motta, executivo advogado 

com especialização tributária e civil, executando 

trabalhos nas áreas do direito administrativo, comercial 

e tributário. Contador,  executando trabalhos de 

auditoria independente e interna, consultoria, 

organização e implantação de sistemas, perícias 

contábeis e f inanceiras, administrador de 

recuperações judiciais de grande porte. As atividades 

da SALGUEIRO & MOTTA estão fundamentadas em 

elevados princípios éticos que contribuem para a 

responsabilidade social e corporativa de nossos 

clientes.

Somos uma empresa credenciada pela CVM - 

Comissão de Valores Mobiliários. Por isso, ao 

contratar os serviços da SALGUEIRO & MOTTA, 

você estará confiando sua empresa nas mãos de 

profissionais cuja qualificação está respaldada na 

rigorosa certificação da Comissão de Valores 

Mobiliários.
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NOSSOS SERVIÇOS
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Exame de auditoria das demonstrações financeiras para 
companhias abertas, instituições financeiras, indústrias, 
comércio, serviços, cooperativas e demais entidades sujeitas a 
procedimentos de auditoria independente.
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Os profissionais de SALGUEIRO & MOTTA estão habilitados a orientar e planejar o 
recolhimento tributário de nossos clientes. Os seguintes serviços são oferecidos: 

Defesas fiscais;
 Planejamento tributário das pessoas física e 
jurídica;
 Revisão da declaração de rendimentos nas 
pessoas física e jurídica;
 Cálculo e revisão das antecipações do imposto 
de renda nas pessoas física e jurídica;
 Cálculo e revisão das provisões para imposto de 
renda e contribuição social sobre o lucro;
Revisão fiscal das demonstrações financeiras;
 Consultoria e assessoria fiscal permanente;
 Consultoria e assessoria jurídica e tributária nas 
áreas do Direito trabalhista e previdenciário;
 Consultoria e assessoria nas áreas dos seguintes 
tributos: IR, CSLL, IPI, ICMS, ISSQN, PIS, COFINS, 
INSS, FGTS, SAT e incentivos fiscais na área da 
SUDAM.
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ENERGIA ELÉTRICA

A SALGUEIRO & MOTTA possui equipe técnica especializada para execução de trabalhos 
exclusivos do Setor Elétrico, incluindo certificações e atestados técnicos. A seguir, 
principais serviços na área de Energia:

 Auditoria Independente do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico � MCPSE;
 Auditoria Independente Contábil e Financeira e Técnica de projetos de PEE e P&D da

ANEEL, regidos pelas Resoluções Normativas 176/2005, 219/2006, 316/2008 e
300/2008 e anteriores;

 Apuração da Receita Operacional Líquida (ROL) e correspondentes encargos dos
programas de PEE e P&D, consoante às disposições previstas nos respectivos manuais;

 Contabilização dos valores referentes aos PEE, P&D, FNDCT e MME e à formação dos
programas;

 Contabilização dos gastos alocados aos projetos de PEE e P&D;
 Apuração dos custos diretos e indiretos a serem alocados aos projetos de PEE e P&D;
 Preenchimento das planilhas requeridas pela ANEEL, principalmente quando do

encerramento dos projetos de PEE e P&D, os quais serão objeto de posterior auditoria;
 Avaliação preliminar de projetos a serem submetidos à auditoria da ANEEL,

objetivando identificar e corrigir eventuais não conformidades.
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A SALGUEIRO & MOTTA, através de seu corpo jurídico, presta serviços nas áreas do Direito 
Tributário, Civil, Societário, Comercial, Financeiro, Econômico e do Consumidor, Trabalhista 
e Previdenciário.

DIREITO TRIBUTÁRIO
  Elaboração de pareceres;
  Confecção de manuais de rotinas e procedimentos para atendimento das obrigações

tributárias;
  Atuação no contencioso administrativo e judicial de nossos clientes, nas esferas

municipal, estadual e federal.

DIREITO SOCIETÁRIO, COMERCIAL E FINANCEIRO
  Análise de implicações contábeis, fiscais e jurídicas nas sucessões, aquisições e

reestruturações societárias;
  Elaboração de contratos e acompanhamento na implantação dos requisitos

recomendados.

DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR
 Consultoria e acompanhamento de contencioso no Ministério Público, PROCON,

Juizado Especial e, órgãos de defesa do consumidor;

DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO
  Assessoria preventiva minimizando os riscos e contingências trabalhistas;
  Orientação quanto a direitos e obrigações nas relações trabalhistas;
  Acompanhamento e orientação quanto a contenciosos trabalhistas.
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Nossos trabalhos de perícia corresponderão em analisar e 
responder aos quesitos das partes, conforme apensados 
ao processo, procurando esclarecer ao Juízo com 
respostas práticas e elucidativas, aliadas às técnicas 
periciais que o processo requer, tomando por base os 
autos do processo. Trabalhos desenvolvidos junto a Justiça 
Federal e Estadual.

Nossa equipe de peritos é integrada por profissionais do 
mais elevado padrão técnico, composta por contadores, 
advogados, engenheiros civis, elétricos, mecânicos, 
agrônomos, florestais e veterinários, administradores e 
economistas, registrada no Cadastro Nacional de Peritos, 
conforme resolução 1.502/2016 do Conselho Federal de 
Contabilidade � CFC.

Com experiência em trabalhos realizados para grandes e 
pequenas empresas, contando com profissionais 
experientes e competência técnica nas áreas de 
contabilidade, direito, administração, economia, 
engenharia, agronomia e veterinária, temos desenvolvido 
trabalhos de análise prévia, acompanhamento em todo o 
processo de Recuperação Judicial e Extrajudicial 
oferecendo toda a assessoria necessária de forma a 
permitir a apresentação de um Plano de Recuperação Extra 
ou Judicial capaz de ser aceito pelos credores, assim como 
conduzido e acompanhado até a solução da crise da 
empresa e satisfação dos seus débitos, bem como, a 
SALGUEIRO & MOTTA atua em cases relevantes como 
Administrador de processos falimentares e de 
recuperação judicial, estando apta a atuar em todo 
território nacional.
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TAUÁ BIODISEL  - Nova Mutum/MT
 SUPERMERCADO MODELO LTDA. � Cuiabá/MT
 BIMETAL � Industria Metalúrgica Ltda. � Cuiabá/MT
 TRESCINCO -  Distribuidora de  Automóveis Ltda. � Cuiabá/MT
 FIEMT - Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso
 SENAI/MT � Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
 SESI/MT - Serviço Social da Indústria
 MT FOMENTO - Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso - Cuiabá/MT
 CAB de Colider
 CAB de Pontes e Lacerda
 CAB de Alta Floresta
 AMPA - Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão Cuiabá/MT
 APROSOJA � Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso � Cuiabá
 AMBEV - Cia Cervejaria das Américas S.A � Cuiabá/MT
 ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A - Cuiabá/MT
 ENERGISA Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S/A - Campo Grande/MS
 ENERGISA Tocantins Distribuidora de Energia S/A - Palmas/TO
 CEAL � Companhia Energética de Alagoas � Maceio/AL 
 COPEL � Copel Distribuição S.A � Curitiba/PR
 UNIMED CUIABÁ � Cooperativa de Trabalho Médico � Cuiabá/MT
 COOPERVERDE � Cooperativa dos Produtores de Campo Verde/MT
 IMA-MT - Instituto Matogrossense do Algodão � Cuiabá/MT
 MAXVINIL - Tintas e Vernizes S/A � Cuiabá/MT
 PALOMA - Veículos Ltda. � Sinop/MT
 PREFORMAX - Indústria Plástica S/A � Cuiabá/MT
 AGRIMAT  -  Engenharia e Construções � V. Grande/MT
 TECA do Brasil Florestal Ltda.
GRUPAL Agroindustrial S/A � Cuiabá/MT
 Grupo Trevo � Comodoro/MT
 COAMBE - Cooperativa Agropecuária Mista de Boa Esperança � Sorriso/MT
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Para cada negócio, uma metodologia
Atuamos adotando as metodologias utilizadas 
pelo mercado global. Por meio de nossa 
abordagem concentrada em mercados 
específicos, ajudamos nossos clientes a 
administrar riscos, melhorar o desempenho e 
manter os resultados. 

Ajudamos a promover o desempenho do seu 
negócio 
Algumas empresas de consultoria pensam 
apenas na estratégia do negócio; Outras 
introduzem tecnologias; mas nossos serviços de 
consultoria ajudam na implementação de 
iniciativas que transformam o desempenho da 
empresa como um todo. Ajudamos a 
transformar estratégia em realidade. 

Como promover o crescimento ano após ano? 
A fim de realizar seu potencial, sua organização 
deve melhorar o desempenho constantemente 
e sustentar essa melhoria. Podemos ajudar sua 
empresa a superar esses desafios. Podemos 
ajudar a promover melhorias mensuráveis e 
sustentáveis no desempenho do seu negócio, 
concentrando nossos esforços nas áreas de 
finanças, administração e contabilidade. 

Não importa o seu segmento de mercado, não 
importa onde estão localizadas as suas 
operações. Temos conhecimento de riscos e 
c o n t ro l e s  re l a c i o n a d o s  a  p ro c e s s o s  
organizacionais, fazemos questão de manter 
forte integração com sua equipe e buscamos 
sempre indicar maneiras de melhorar a 
eficiência das suas operações e de atingir seus 
objetivos.
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POR QUE A SALGUEIRO & MOTTA

ÉTICA



A Salgueiro & Motta possui uma missão claramente definida: Ser reconhecida 
por sua capacidade de atender com excelência aos seus clientes, 
comprometido com:
► Liderança
►Trabalho em equipe
►Approach com destaque nos negócios do cliente
►Confiança e sinceridade
►Integridade
►Foco voltado para a satisfação do cliente

Esses valores nos permite prestar serviços com qualidade aos clientes.

A sólida relação com os clientes é a nossa grande conquista. Orgulhamos-nos 
de participar no desenvolvimento de empreendimentos que são referência 
regional e nacional. Prestando serviços para vários segmentos de negócios, 
desde projetos financiados por organismos internacionais, nacionais, 
regionais, públicos e privados, fornecendo aos nossos clientes nossa 
experiência no  cumprimento das exigências legais.

A observância das normas emanadas pelos organismos de controle e agentes 
financiadores é nossa constante recomendação. A nossa longa experiência no 
trato com as exigências técnicas e legais, possibilitam melhores soluções a 
nossos clientes.
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Rua Canadá, 10 - Santa Rosa | Cuiabá/MT  | 78040-050 | + 55 65 3626-5300
consultores@salgueiromotta.com.br

www.salgueiromotta.com.br
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