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 A HLB, rede global de consultoria e contabilidade ganhou, sob forte concorrência de outras 

redes como a Moore Global, a Russell Bedford e a Reanda International ganhou, no 

International Accounting Bulletin Annual Awards, realizado no dia 29 de Junho de 2022, em 

Londres, o prémio Network of the Year 2022. 

 

O prémio Network of the Year é atribuido as organizações que são reconhecidas como uma 

marca respeitável e oferecem consistentemente serviços profissionais de alta qualidade e que 

demonstram, nos últimos 12 meses, estratégias de crescimento lucrativo nas principais áreas 

estratégicas e operacionais, que se destacaram pelo seu crescimento substancial em 2021 e 

suas ofertas inovadoras para clientes em todo o mundo. 

 

’’Estou muito feliz por receber este prestigioso prémio o 

‘‘Network of the Year” em nome da HLB International”, afirmou 

Corney Versteden, Presidente da HLB International. 

 

“Nosso pensamento inovador em 2021 garantiu que 

encerrassemos o ano com um recorde. Nossa comunidade 

global está no centro do que fazemos. Estamos 

comprometidos em revisar constantemente nossos processos 

para nos adaptar às mudanças nas condições do mercado para 

melhorar o impacto das empresas HLB globalmente. Mantemos 

altos padrões de qualidade em toda a rede para promover a 

confiança entre nossos clientes em todo o mundo e 

oferecemos um serviço de primeira classe em serviços de 

auditoria, contabilidade, impostos e consultoria. Na HLB, nos 

esforçamos para criar um futuro melhor para nosso pessoal, 

clientes e comunidades em que operamos.” 

 

Operando em 157 países, o HLB teve um recorde de 2021 com 

receita global combinada de US$ 4,08n, crescendo 25% em 

relação a 2020. Grande parte desse crescimento veio da 

aquisição de empresas na América do Norte, no entanto, nem 

todo o crescimento veio de aquisições. A receita de serviços de 

consultoria representou 28% da receita total, crescendo em 10% com referências internacionais  

 

Em comemoração a conquista do prémio, montamos um pacote de média que contém uma 

variedade de activos que você pode usar em suas comunicações para destacar o desempenho 

da nossa rede. Seria óptimo se você pudesse ajudar a compartilhar este nosso sucesso. 
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