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Bill Thomas torna-se Presidente 
Global da KPMG International
Pelos próximos quatro anos, ele será o líder da 
rede global da KPMG de firmas membros de 
serviços profissionais. Integrante do Conselho 
Global desde 2009, Bill atendeu à organização como 
Presidente da Região das Américas e foi 
CEO e sócio sênior da KPMG no Canadá 
no período de 2009 a 2016.
https://goo.gl/ZnqMtZ

Tudo sobre as normas mais 
relevantes de 2017
Resumo das principais normas de contabilidade e de 
legislação tributária emitidas em 2017. A publicação 
prioriza as normas contábeis mais relevantes para a 
atual situação econômica e financeira do país.
https://goo.gl/rdrsrq

Transporte e educação lideraram 
fusões e aquisições
Pioneira no gênero, a Pesquisa de Fusões e Aquisições 
no Brasil é realizada pela KPMG desde 1994. Em sua 
edição mais recente, ela mostra os setores que, no 
segundo trimestre de 2017, tiveram forte aumento 
em transações: Transportes, Educação, Companhias 
Energéticas, Petróleo, Hospitais e Laboratórios, 
Publicidade & Editoras e Mineração.
https://goo.gl/iKWWd4

O transporte, a iluminação e outros 
indicadores de 35 cidades 
O novo relatório de benchmarking da KPMG compara 
a eficiência e a efetividade de 12 serviços urbanos 
oferecidos por 35 cidades ao redor do mundo. Foram 
analisados quesitos como o acesso rodoviário, o 
transporte de mercadorias e de pessoas, o acesso a 
parques, a coleta do lixo e o abastecimento de 
água potável.
https://goo.gl/7jtyEj
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Serviços financeiros: tecnologias 
impõem transformações
O estudo Forging the future: How financial institutions 
are embracing fintech to evolve and grow, produzido pela 
KPMG,mostra como a inteligência artificial, o blockchain 
e a Internet das Coisas (IoT) estão redefinindo a natureza 
dos serviços financeiros. Foram entrevistados 
executivos de mais de 160 instituições 
financeiras de 36 países.
.https://goo.gl/tLsa6j

O setor de construção está mais otimista
O estudo Make it, or break it: Reimagining governance, 
people and technology in the construction industry | 
Global Construction Survey 2017, produzido pela KPMG, 
revela maior otimismo por parte das empresas de 
engenharia, construtoras e proprietários de projetos. 
Mais de 80% dos participantes disseram confiar na 
capacidade de suas organizações entregarem projetos 
dentro dos prazos e orçamentos aprovados. 
https://goo.gl/pLch2s

Mudanças climáticas afetam as finanças?
Com base nos relatórios anuais financeiros e relatórios 
de responsabilidade corporativa das 100 maiores 
empresas, por receita, de 49 países, o estudo 
The road ahead: The KPMG Survey of Corporate 
Responsibility Reporting 2017, produzido pela
KPMG, revela que 75% das 4.900 empresas 
pesquisadas não consideram que as 
mudanças climáticas possam acarretar 
riscos financeiros.
https://goo.gl/7d1Zxt 

O que faz você gastar? Novo estudo 
propõe algumas respostas.
O estudo Me, my life, my wallet é uma nova 
abordagem do Centro de Excelência Global, dedicado 
a Clientes da KPMG. Ele identifica os fatores que, 
desde a geração dos Baby Boomers, vêm estimulando 
o consumo. Trata-se do primeiro estudo do gênero 
realizado pela KPMG.
http://goo.gl/bssn1L
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