25 a 27 de julho de 2018, São Paulo/SP

Programação Patrocinadores
Sala A-1: PwC
Dia 26/07, Quinta-feira

9:00 às 10:00

PwC

Palestra PwC: “IFRS 15: Deixou para última hora?”
Palestrantes: Tadeu Cendon e Gisele Sterzeck
(Sala A-1)

Dia 27/07, Sexta-feira

9:00 às 10:00

PwC

Palestra PwC: “Melhores práticas para condução de Investigações Internas”
Palestrante: Leonardo Lopes
(Sala A-1)

25 a 27 de julho de 2018, São Paulo/SP

Programação Patrocinadores
Sala A-2: EY
Dia 25/07, Quarta-feira

17:00 às 18:00

EY

Palestra EY: “O impacto da transformação digital em auditoria e
contabilidade”
Palestrante: Michel Fernandes (Gerente de Arquitetura de Soluções da EY)
(Sala A-2)

Dia 26/07, Quinta-feira
Palestra EY: “IFRS 16 – Nova norma de Arrendamento Mercantil”
Palestrante: Ayres Moura (Sócio de auditoria EY)
(Sala A-2)
9:30 às 10:30

EY

Sinopse: Com a adoção da nova norma de arrendamento mercantil (IFRS16),
mandatória a partir de 1º de janeiro de 2019, todos os contratos de arrendamento
mercantil, com algumas poucas exceções, serão reconhecidos no balanço
patrimonial do arrendatário, sendo registrados um passivo para pagamentos
futuros e um ativo intangível para o direito de uso.
Palestra EY: “Como os riscos corporativos afetam o balanço das empresas
(fraud survey e data analytics)
Palestrante: Rebeca Araujo (Gerente de auditoria da EY)
(Sala A-2)

14:30 às 15:30

EY

Sinopse: Qual impacto da transformação digital no mundo dos negócios? Ela
realmente veio para ficar ou é apenas um novo modismo. Nos últimos dois anos a EY
vem estudando o mercado e avaliando o impacto da transformação digital no mundo
dos negócios e na sociedade. Em 2018 divulgamos nossa pesquisa sobre a avaliação
do uso da ferramenta de Data Analytics na prevenção e detecção dos riscos
corporativos. A pesquisa engloba a visão de mais de 700 executivos ao redor do
mundo, incluindo o Brasil. Os números impressionam quando vemos o impacto
positivo do uso da tecnologia na identificação de riscos e demais ameaças aos
negócios. A pesquisa, mostra um Brasil aberto a inovação e mais do que isso, um
Brasil que reconhece e quer mudar.
Esperamos você para conhecer e debater conosco, os resultados da pesquisa, além
de conhecer sobre a ferramenta Data Analytics na identificação e prevenção de
perdas financeiras/reputacionais nas empresas

Palestra EY: “A Auditoria da Era Digital” - Entenda como o D&A, automatização e
inteligência artificial tem transformado a auditoria.
Palestrantes: Emerson Morelli (Sócio de auditoria da EY); Joyce Freitas (Gerente
sênior de serviços financeiros da EY)
(Sala A-3)
17:30 às 18:30

EY

Sinopse: A Era Digital está transformando a maneira como os clientes, stakeholders
e pessoas vivem, trabalham e fazem negócios, em um ritmo cada vez mais rápido.
Neste ambiente de mudança, as organizações estão se preparando para a realidade
de possíveis disrupções, enquanto buscam novas oportunidades para expandir seus
negócios. É neste cenário que as empresas de auditoria tem o desafio de realizar
mudanças transformadoras na forma como realizam suas análises, de forma a
integrar as mais recentes tecnologias em seus processos de auditoria para oferecer
auditorias de alta qualidade, ágeis, eficientes, perspicazes e que ajudem a atender as
necessidades crescentes de empresas, reguladores e investidores.”

25 a 27 de julho de 2018, São Paulo/SP

Programação Patrocinadores
Sala A-3: KMPG
Dia 25/07, Quarta-feira

17:00 às 18:00

KPMG

Palestra KPMG: “Audit Innovation - A transformação da auditoria com a
aplicação das novas tecnologias.”
Palestrante: Márcio Santos (Sócio Líder de Inovação e Tecnologia para Auditoria)
(Sala A-3)

Dia 26/07, Quinta-feira

9:30 às 10:30

17:30 às 18:30

KPMG

Palestra KPMG: “Prevenção, detecção e investigação de fraudes e desvio de
condutas. Como saber se estamos gerenciando os riscos de forma adequada?”
Palestrante: Carolina Paulino (Sócia-Diretora da área de Strategic & Compliance
Risk da KPMG no Brasil)
(Sala A-3)

KPMG

Palestra KPMG: “Cyber security - Os ataques cibernéticos e o vazamento de
dados são globalmente uma ameaça para as organizações. É preciso estar
atualizado para se proteger”
Palestrante: Leandro Augusto (Sócio Líder de Cyber Security da KPMG no Brasil)
(Sala A-3)

Dia 27/07, Sexta-feira

9:30 às 10:30

KPMG

Palestra KPMG: “Transformation - Novas tecnologias e modelos mentais
permitem o aparecimento de novos mercados, que, por sua vez, criam novas
oportunidades. Mas como transformar os modelos de negócio tradicionais em
modelos ágeis e inovadores?”
Palestrante: Thammy Ivantes Marcato (Consultora de Innovation & Digital
Transformation da KPMG no Brasil)
(Sala A-3)

25 a 27 de julho de 2018, São Paulo/SP

Programação Patrocinadores
Sala E-9: GEN/Atlas
Dia 26/07, Quinta-feira

9:30 às 10:30

10:30 às 11:00h

14:00 às 15:30

15:30 às 16:00h

GEN-Atlas

“Provisões Técnicas e Ativos Garantidores”
Prof. Jorge Andrade Costa
(Sala E-9)

Sessão de autógrafos no estande da Atlas

GEN-Atlas

PAINEL: “Revolucionando o Desempenho Acadêmico: O Desafio de Isa”
Profa. Edvalda Ataujo, Silvia Casanova e Gilberto Miranda
(Sale E-9)

Sessão de autógrafos no estande da Atlas

