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 Orientar os profissionais sobre os conceitos e 
aplicabilidade das novas normas atualizadas.

 Proporcionar aos participantes uma ampla gama de 
conhecimento sobre os temas, passando pelos 
principais conceitos e aplicações, além de diversas 
trocas de experiência para possibilitar a fixação do 
conteúdo abordado no seminário.

 Possibilitar aos profissionais parte da pontuação 
necessária para o cumprimento das exigências do 
Programa de Educação Continuada do CFC.



Seminário KPMG
Atualizações 2018

08 
horas

presenciais



Conteúdo programático
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IFRIC 23 – Incerteza sobre 
tratamentos de impostos 

sobre o lucro.

Benchmarking, quiz e 
experiência externa a 

sala de aula

IFRS 16 – Escolha a melhor 
alternativa de transição 

para sua empresa.

Apresentação do 
panorama fiscal atual Novas normas 

aplicáveis em 2018 
(IFRS 15, IFRS 9 e IFRIC 
22) – O que vimos na 

prática?



Tiago Bernert
Sócio 

Breve resumo

Sócio de mercado de 
capitais e práticas 

profissionais da KPMG 
no Brasil. Tem mais de 
18 anos de experiência 
em contabilidade, tanto 

em Big 4 como em 
SEC registrant. 

Membro do grupo 
técnico global de 

Valuation e Impairment
da KPMG, atuou 

também na KPMG US, 
aonde é CPA na 

Virginia.

Ramon Jubels
Sócio 

Breve resumo

Sócio do Departamento de 
Práticas Profissionais, do 
International Standards 

Group em Londres e sócio-
líder da rede IFRS da 

KPMG para AL. 
Responsável pela 
coordenação de 

conhecimento das normas 
internacionais de 

contabilidade, e também 
pela coordenação da rede 

IFRS da região na estrutura 
global de IFRS da firma. 

Facilitadores - KPMG Bussiness School

Maria Isabel Ferreira Altair Toledo

Sócia do departamento 
de TAX da KPMG, 18 anos 

de experiência em 
Consultoria Tributária e 

em escritórios de 
advocacia, focados nos 

Tributos Indiretos e 
Aduaneiros, experiência 
em compliance fiscal e 
planejamento tributário. 
Possui, ainda, vivência 

em processos de fusão, 
aquisição e auditoria 

contábil. 

Sócia

Breve resumo
Sócio

Breve resumo

Marcio Host

Sócio da área técnica da 
KPMG no Brasil e atua 

com foco em adoção de 
normas contábeis 

internacionais (IFRS). 
Trabalhou por 2 anos no 
grupo global de IFRS da 

KPMG localizado em 
Londres, com 

envolvimento em 
discussões técnicas e 

elaboração de materiais 
internacionais sobre 

novas normas contábeis, 
principalmente em 

períodos de sua adoção 
inicial.

Sócio da KPMG, responsável 
pelo atendimento da área 

tributária. Atua na firma desde 
1997, na área de auditoria e 
consultoria tributária, onde 

executa trabalhos de 
planejamento tributário 

(nacional e internacional), 
reorganização societária, 

revisão de cálculos de preço 
de transferência, revisão de 

cálculos de lucros do exterior, 
revisão de tributos (IRPJ, 

CSLL, Pis, Cofins, IPI e ICMS), 
due diligence.

Sócio 

Breve resumo



Carlos Cypriano
Sócio 

Breve resumo

Com 26 anos de experiência 
em assessoria de grandes 

empresas nacionais e 
multinacionais de diferentes 

áreas. Assessora várias 
empresas multinacionais e 
nacionais em due diligence, 

mergers & acquisitions, 
também no planejamento 

tributário. Tem experiência em 
serviços sobre a restituição 
de impostos em instituições 

legalizadas e individual, 
revisão de impostos indiretos 

(IPI, ICMS e ISS) e a 
preparação “contestation of

tax assessments”

.

Ricardo Marques
Sócio Diretor

Breve resumo

Possui experiência em 
atividades de consultoria 
fiscal prestada a grandes 

grupos nacionais e 
multinacionais. Atua na 
área de assessoria e de 
auditoria de impostos 
diretos (IRPJ, CSSL), 

indiretos (ICMS, IPI, PIS, 
COFINS, ISS, etc.), 

planejamento tributário, 
etc. Em 2010, participou do 
programa de intercâmbio 
da KPMG, trabalhando na 

KPMG Rotterdam, no 
departamento de 

International Corporate Tax.

.

Roberto Puoco

Mais de 16 anos de 
experiência na área de 

Consultoria Tributária no 
atendimento a empresas.. 

Coordena trabalhos de 
auditoria fiscal, consultoria, 
planejamento tributário e 
revisões de obrigações 

fiscais, além de projetos 
envolvendo identificação e 

aproveitamento de 
incentivos fiscais. Atua 

também como instrutor em 
seminários nas áreas de 

Imposto de Renda, 
Contribuições Sociais e 
Obrigações Acessórias 

Fiscais.

Sócio Diretor

Breve resumo

Fábio Maranesi
Sócio 

Sócio do Departamento 
de Impostos, no 

escritório de São Paulo. 
Possui mais de 15 anos 
de experiência na área 

Tributária. É o sócio 
coordenador do Comitê 
de Práticas Profissionais 

de Tax da KPMG no 
Brasil, colegiado 
responsável pela 

avaliação e 
acompanhamento dos 

aspectos técnicos 
relacionados aos 

trabalhos executados 
pelos profissionais da 

área tributária.

Breve resumo

Facilitadores - KPMG Bussiness School
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Por dentro da KPMG 

• O formato apresentado em nossos cursos estimula sempre a interação com o professor e entre os alunos 
fornecendo sempre uma rica troca de experiências e conhecimentos entre todos.

Aplicabilidade do conteúdo

• Sempre inovando e buscando práticas mercadológicas 
recentes, combinando-as com o conhecimento da KPMG, 
sempre buscando oferecer conteúdo relevante para o 
crescimento profissional.

• Focada na exposição de teoria combinada com o 
compartilhamento de experiências.

• Baseada em estudos de casos e proposição de soluções 
efetivas para as situações e desafios apresentados no 
cotidiano dos participantes.
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Inscreva-se

Horário dos encontros:

das 09h00 às 18h00
Formas de pagamento:

Somente pagamento à vista para pessoa 
física ou jurídica (via boleto bancário) VAGAS 

LIMITADAS

Curso

Atualizações IFRS

Atualizações IFRS

Investimento

R$ 1.800,00
por participante (valor bruto)

R$ 1.800,00
por participante (valor bruto)

Data

26 de novembro

10 de dezembro

Carga Horária

08 horas

08 horas

Pontuação CFC

08 pontos

08 pontos

Informações Gerais – Seminário São Paulo

mailto:ifrs@kpmg.com.br
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Inscreva-se

Atualizações IFRS

Formas de pagamento:
Somente pagamento à vista para pessoa

física ou jurídica (via boleto bancário)

Curso

R$ 1.800,00
por participante (valor bruto)

Investimento

30 de novembro

Data

08 horas

Carga Horária Pontuação CFC

Informações Gerais – Seminário  Belo Horizonte

Horário dos encontros:

das 09h00 às 18h00
VAGAS 

LIMITADAS

mailto:ifrs@kpmg.com.br
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Inscreva-se

Atualizações IFRS

Formas de pagamento:
Somente pagamento à vista para pessoa 
física ou jurídica (via boleto bancário)

Curso

R$ 1.800,00
por participante (valor bruto)

Investimento

06 de dezembro

Data

08 horas

Carga Horária Pontuação CFC

Informações Gerais – Seminário  Porto Alegre

Horário dos encontros:

das 09h00 às 18h00
VAGAS 

LIMITADAS

mailto:ifrs@kpmg.com.br
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Inscreva-se

Atualizações IFRS

Formas de pagamento:
Somente pagamento à vista para pessoa

física ou jurídica (via boleto bancário)

Curso

R$ 1.800,00
por participante (valor bruto)

Investimento

12 de dezembro

Data

08 horas

Carga Horária Pontuação CFC

Informações Gerais – Cursos Rio de Janeiro

Horário dos encontros:

das 09h00 às 18h00
VAGAS 

LIMITADAS

mailto:ifrs@kpmg.com.br
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