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As constantes mudanças da contabilidade nos últimos anos, tanto no Brasil como no exterior, têm 
exigido uma qualificação cada vez maior nas estruturas contábil e financeira das empresas, assim como 
profissionais cada vez mais bem preparados. 

Investidores, proprietários, usuários internos e demais 
stakeholders demandam cada vez mais por informações 
pontuais e precisas para a avaliação de resultados e a 
tomada de decisão.

É neste cenário que a contabilidade tem se tornado fonte 
de extrema relevância para a geração de informações 
estratégicas. Entretanto, muitas empresas ainda não 
exploram essas informações de maneira eficiente, por 
diversos motivos. As constantes mudanças contábeis, 
a complexidade da legislação fiscal em nosso País, a 
carência de profissionais qualificados ou com experiência 
em determinadas áreas ou assuntos, as limitações 
sistêmicas e a deficiência em processos e controles 
internos são alguns dos diversos fatores que colaboram 
para a redução da produtividade e da qualidade dos 
serviços prestados e para a ineficiência no processo de 
fechamento contábil. Outros assuntos como aquisições, 
reestruturações societárias, refinanciamentos de dívidas, 
operações de arrendamento e benefícios a empregados 
são alguns dos temas comuns e que também costumam 
gerar diversas dúvidas, tendo em vista os tratamentos 
contábeis requeridos pelas normas internacionais e 
locais de contabilidade e algumas particularidades que os 
envolvem.

A KPMG no Brasil possui uma equipe de 
profissionais com experiência em trabalhos para 
esse ambiente contábil complexo, utilizando-se 
de metodologia consolidada no Brasil e em 
diversos países.

Nossos serviços estão centralizados em cinco 
pilares e visam a oferecer abordagens integradas 
para a melhoria no compliance e na rotina contábil:
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Como a KPMG pode ajudar?

Processos contábeis e demonstrações financeiras

• Suporte na identificação de melhorias no processo de fechamento contábil [foco 
no tempo para o fechamento, qualidade das informações e alinhamento com outras 
práticas contábeis (multi-GAAP reporting).

• Suporte na implementação ou na identificação de melhorias no processo de 
elaboração de demonstrações financeiras.

• Suporte na implementação ou na identificação de melhorias nos relatórios gerenciais. 
• Suporte na estruturação de processos e na elaboração do relatório integrado 

(integrated reporting).

Estruturação contábil

• Suporte na elaboração ou na revisão de um manual de contabilidade.
• Suporte na elaboração ou na revisão de um plano de contas ou plano de 

contas comentado.
• Treinamento de assuntos e/ou processos contábeis e de requerimentos de 

órgãos reguladores.
• Conciliações contábeis e/ou financeiras.
• Suporte na implementação ou diagnóstico da estrutura de controladoria.
• Estruturação de relatórios gerenciais e indicadores de performance - Key 

Performance Indicators (KPIs).

Pré-auditoria e diagnóstico contábil

• Diagnóstico contábil e pré-auditoria, visando à 
preparação para um processo de auditoria ou elaboração  de 
demonstrações financeiras. 

• Conversão para as Normas Internacionais de Contabilidade 
- International Financial Reporting Standards (IFRS)/
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

• Identificação de impactos contábeis gerados por mudanças 
normativas (accounting changes).

• Suporte técnico para identificar o impacto contábil de 
operações específicas, seus riscos e seus efeitos. 

Suporte para as etapas de 
pré e pós-aquisição

• Suporte para a realização de 
processo de carve-out e na 
preparação das respectivas 
informações financeiras.

• Suporte em operações de 
aquisição, fusão, cisão, incorporação, 
reestruturação, separação e 
integração.

• Suporte na preparação do balanço 
de abertura na data de aquisição 
e das demonstrações financeiras 
individuais e/ou consolidadas, de 
acordo com as práticas contábeis 
locais ou do adquirente.

• Suporte na preparação de reporting 
packages ou informações 
financeiras, contendo informações 
da adquirida para fins de 
apresentação das demonstrações 
financeiras consolidadas, análises 
estratégicas ou gerenciais. 

Abertura de capital (incluindo emissões de 
dívidas)

• Estruturação das práticas de Governança Corporativa.
• Suporte no atendimento às regras da CVM e da B3 e 

à Lei das S.As.
• Suporte na preparação e na revisão de Formulário de 

Referência e 20F (para emissões nos EUA).
• Suporte para a abertura de capital no Brasil e no 

exterior.
• Emissão de ações, demais títulos de valores 

imobiliários e de dívidas.
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