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Objetivos gerais dos treinamentos
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 Orientar os profissionais sobre os conceitos e 
aplicabilidade das normas.

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

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



Seminário sobre 
Receita de Contratos 
com Clientes
IFRS 15/CPC 47

08 
horas

presenciais



Conteúdo programático
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Orientação de 
aplicação da norma

Apresentação e 
divulgação

Modificações de 
contrato Custos do contrato

Modelo de cinco etapas:

1. Identificação do contrato
2. Definição das obrigações 

de desempenho 
3. Definição do preço da 

transação
4. Alocar o preço da 

transação
5. Reconhecer a receita



Seminário sobre 
Operações de 
Arrendamento 
Mercantil
IFRS 16/ CPC 06 (R2)

08 
horas

presenciais



Conteúdo programático
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Modelos contábeis na 
visão do arrendatário e 

arrendador

Alcance

Opções de transição

Escopo

Divulgação

Definições e isenções 
da norma IFRS 16/CPC 

06 (R2)



Contabilidade 
Avançada

16 
horas

presenciais

Treinamento sobre pronunciamentos                                                                                            
técnicos específicos.



Conteúdo programático
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Overview sobre a IFRS 15/CPC 47

CPC 15 - Combinação 
de negócios

Overview sobre a IFRS 16/CPC 06 
(R2)

CPC 25 - Contingências
CPC 03 -

Demonstração dos 
Fluxos de Caixa



Facilitadores
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GERENTE

Possui mais de 9 anos de experiência em auditoria 
e consultoria, atuando na preparação e revisão das 
demonstrações financeiras, identificação de 
melhorias no processo de fechamento contábil, 
avaliação de impactos das normas de BRGAAP e 
IFRS, revisão e melhoria do plano de contas, 
analise, desenvolvimento e implementação de 
novos processos contábeis e financeiros e revisão 
de processos e controles internos.

Formado em Contabilidade pela UERJ e MBA em 
Controladoria, com ênfase em IFRS, pelo IBMEC.

FERNANDO LIMA

GERENTE

Possui mais de 10 anos de experiência profissional 
em prestação de serviços de consultoria contábil, 
financeira, fiscal e tributária, orçamento e gestão de 
custos em empresas nacionais e multinacionais 
(Setor público e Setor privado). 

Atua em trabalhos sobre conversão de 
demonstrações financeiras para as normas 
internacionais (IFRS) e para as novas regras 
contábeis brasileiras (CPC), no diagnóstico contábil, 
conciliações, solução de consultas técnicas, no 
suporte contábil customizado ao cliente e na 
elaboração/preparação de demonstrações 
financeiras

Formado em Ciências Contábeis e MBA em Gestão 
Fiscal e Tributária pela PUC-MG.

AGENOR DUARTE



Experiência - KPMG Business 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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08 pontos

E-mail: br-fmbusinessschool@kpmg.com.br
Tel: + 55 (11) 3736-1931 / 1949 / 1951

Inscreva-se

IFRS 15

Horário dos encontros:
das 09h00 às 18h00

Formas de pagamento:
Somente pagamento à vista para                                   

pessoa física ou jurídica (via boleto bancário)
VAGAS 

LIMITADAS

Classificação do Documento: KPMG Público

Curso

IFRS 16

Contabilidade 
Avançada

R$ 1.100,00
por participante

Investimento

R$ 1.100,00
por participante

R$ 2.200,00
por participante

19 de Outubro

Data

12 de Novembro

11 e 12 de 
Dezembro

08 horas

Carga Horária

08 horas

16 horas

Pontuação CFC

08 pontos

16 pontos

Informações Gerais – Cursos São Paulo
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08 pontos

E-mail: br-fmbusinessschool@kpmg.com.br
Tel: + 55 (11) 3736-1931 / 1949 / 1951

Inscreva-se

IFRS 15

Formas de pagamento:
Somente pagamento à vista para                                   

pessoa física ou jurídica (via boleto bancário)
VAGAS 

LIMITADAS
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Curso

IFRS 16

Contabilidade 
Avançada

R$ 1.100,00
por participante

Investimento

R$ 1.100,00
por participante

R$ 2.200,00
por participante

15 de Outubro

Data

13 de Novembro

13 e 14 de 
Dezembro

08 horas

Carga Horária

08 horas

16 horas

Pontuação CFC

08 pontos

16 pontos

Informações Gerais – Cursos Rio de Janeiro

Horário dos encontros:
das 09h00 às 18h00
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Inscreva-se

IFRS 15

Formas de pagamento:
Somente pagamento à vista para                                   

pessoa física ou jurídica (via boleto bancário)
VAGAS 

LIMITADAS
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Curso

IFRS 16

Contabilidade 
Avançada

R$ 1.100,00
por participante

Investimento

R$ 1.100,00
por participante

R$ 2.200,00
por participante

29 de Outubro

Data

22 de Novembro

18 e 19 de 
Dezembro

08 horas

Carga Horária

08 horas

16 horas

Pontuação CFC

08 pontos

16 pontos

Informações Gerais – Cursos Belo Horizonte

Horário dos encontros:
das 09h00 às 18h00
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