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Racionalize em um ano
Consigo 

gerar, com 
integridade, 

dashboards com 
indicadores de 
desempenho 

(KPIs)?  

Sei 
qual a 

rentabilidade 
dos meus cursos e 

conheço a formação do 
preço de venda de cada 
curso e composição do 

custo por cada curso 
/ turma?

Tenho 
monitorado 

quais as 
minhas obrigações 
previdenciárias e se 

estão em cumprimento 
com as legislações 

vigentes?

Estamos 
preparados 

para estruturações 
societárias 

com potenciais 
investidores ou 
compradores?

As 
informações 
cadastrais 

e acadêmicas 
dos meus alunos 
estão protegidas 
contra ataques 
cibernéticos?

Estou em 
compliance com as 

regras do ProUni, FIES 
ou outros programas de 

concessão de bolsas 
de estudo?

Tenho 
informações 
preditivas de 

evasão de alunos 
que me permitem 

agir de forma 
proativa? 

Meus 
produtos e 

serviços estão 
alinhados com as 
atuais e futuras 
demandas do 

mercado? 

Minha 
equipe de 

cobrança está 
atuando de forma 

efetiva junto à 
carteira de alunos 
inadimplentes? Meus 

controles 
acadêmicos são 
adequados para 

garantir a integridade 
das transações, gestão 

financeira e controle 
de alunos?

Preciso 
gerar sinergia 
e integração 
entre meus 
processos?



Sobre a 
KPMG

Experiência 
no Setor

A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais 
de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 153 países e territórios, com 207.000 
profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo. 

Orientada pelo seu propósito de empoderar a mudança, a KPMG tornou-se uma empresa 
referência no segmento em que atua. Compartilhamos valor e inspiramos confiança no 
mercado de capitais e nas comunidades há mais de 100 anos, transformando pessoas e 
empresas e gerando impactos positivos que contribuem para a realização de mudanças 
sustentáveis em nossos clientes, governos e sociedade civil. A KPMG destaca-se pela 
oferta de serviços fundamentados em um profundo conhecimento dos setores e dos 
segmentos industriais que são fruto da experiência e da qualificação de nossos profissionais 
somadas às informações obtidas por meio de constantes pesquisas de mercado. 

O ensino privado no Brasil vem se fortalecendo ao longo dos últimos anos, porém 
ainda possui desafios relevantes relacionados a profissionalização da gestão e 
aprimoramento de controles internos, melhorias nas estruturas de governança e, 
principalmente, desenvolvimento de novos produtos, tecnologias, capacitação de 
mão de obra e alinhamento das ofertas vis a vis as necessidades de mercado. 

A KPMG possui uma equipe de especialistas capacitada para atender instituições 
de ensino em suas mais variadas formações, prestando serviços diversos por meio 
de nossos profissionais de Auditoria, Assessoria Tributária e Consultoria.

Temos comprovada experiência no Brasil e exterior no atendimento ao setor de 
educação e profissionais que se dedicam exclusivamente ao setor, acumulando 
amplo conhecimento desse mercado. Nosso conhecimento setorial, aliado à 
qualificação dos profissionais da KPMG, nos coloca como a melhor opção para a 
prestação de serviços profissionais ao mercado de educação. 

NO MUNDO

Presente em
153 países

207.000
profissionais ao redor 

do mundo

NO BRASIL

4.000 profissionais

Distribuídos em 22 escritórios

Localizados em 13 Estados
e no Distrito Federal



Nossas Práticas

Audit
A qualidade, a transparência e a integridade dos nossos serviços de 
auditoria contribuem para fortalecer a confiança dos investidores, 
credores e outros stakeholders nas informações financeiras 
elaboradas por nossos clientes.

Advisory
Apoiamos as decisões estratégicas e o desenvolvimento de projetos 
das empresas, com uma abordagem multidisciplinar que inclui 
competências nas áreas de planejamento estratégico, assessoria em 
processos de fusões, aquisições e captação de recursos, governança 
corporativa, riscos e compliance, melhoria de performance financeira 
e operacional, terceirização de serviços, inovação, uso estratégico de 
tecnologia, entre outras.

Tax
Nosso conhecimento e nossas experiências acumuladas em trabalhos 
realizados nacionalmente e internacionalmente ajudam a antecipar e 
responder às mudanças tributárias, fiscais e legais, proporcionando 
uma governança adequada aos negócios.

Preciso planejar a 
sucessão 

do meu negócio

Como podemos ajudar 

Estruturação da governança da família 
(conselho de família, plano de sucessão, 
acordo de família, holdings familiares);

Elaboração de relatórios financeiros, criação de um 
family office, coaching e plano de treinamento);

Preservação patrimonial;

Planejamento sucessório;

Assessoria jurídica na 
transição.

Preciso integrar 
um novo negócio à 

minha empresa 
ou segregar parte do meu negócio 

para venda.

Como podemos ajudar 

Assessoria na integração e separação de ativos, 
processos, pessoas, departamentos etc.;

Análise de sinergias;

Auxílio na implantação de estrutura 
da central de serviços compartilhados;

Revisão e planejamento tributário e 
avaliação de melhor estrutura 
societária, incluindo empresas 

no exterior.

Como 
assegurar que a 

minha empresa cumpre com 
todas as obrigações contábeis, 
legais, fiscais e previdenciárias?

Como podemos ajudar 

Diagnóstico e assessoria contábil, tributário 
e previdenciário; 

Revisão das obrigações acessórias digitais;

Governança Tributária;

Tax Compliance;

Cruzamento eletrônico entre SPED 
Fiscal, contribuições, ECD, 

ECF etc.



A KPMG pode ajudá-lo em cada etapa da evolução de sua instituição
Pensamos em soluções integradas e 
multidisciplinares para possibilitar o 
crescimento sustentável e de longo 
prazo para a sua organização

Preciso 
saber se a área de 

tecnologia está exposta a 
riscos

Como podemos ajudar 

Governança de mídias digitais;

Cyber Security;

Suporte na implementação da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD);

Diagnóstico de Riscos e Controles de TI;

Redesenho e melhorias de 
automatização (workflow) 

de processos.

Preciso planejar a 
sucessão 

do meu negócio

Como podemos ajudar 

Estruturação da governança da família 
(conselho de família, plano de sucessão, 
acordo de família, holdings familiares);

Elaboração de relatórios financeiros, criação de um 
family office, coaching e plano de treinamento);

Preservação patrimonial;

Planejamento sucessório;

Assessoria jurídica na 
transição.

Preciso 
estruturar uma 

controladoria estratégica

Como podemos ajudar 

Gestão do fluxo de caixa;

Gestão estratégica de custos e auxílio 
na definição de preços de produtos;

Orçamento empresarial e OBZ 
(orçamento base zero);

Análise de índices financeiros 
e benchmarking;

Eficiência e planejamento 
tributário

Investigamos 
situações de fraude ou 

atos ilícitos

Como podemos ajudar 

Trabalhos investigativos, inclusive com 
formação de prova judicial;

Implantação e monitoramento de canal de 
denúncia;

Trabalhos preventivos e 
estruturação de Programas de 

Perdas e Antifraude.

Preciso entrar em 
um novo segmento de 
negócios ou mercado

Como podemos ajudar 

Elaboração de plano estratégico 
para novos entrantes;

Elaboração de plano de negócios;

Análise de viabilidade 
econômico-financeira;

Análise de cenários.
Preciso 

definir uma 
estratégia para os meus 

negócios

Como podemos ajudar 

Construção de estratégia;

Definição de metas;

Dashboard de indicadores 
de desempenho (KPIs);

Definição de riscos estratégicos 
(operacionais, financeiros, mercado 

e concorrência, produtos, 
regulatórios etc.).

Preciso de 
mais capital. Preciso 

alongar e / ou reestruturar 
nossas dívidas

Como podemos ajudar 

Assessoria na captação de recursos  
para investimentos e capital de giro;

Assessoria no alongamento e 
refinanciamento de dívidas existentes;

Assessoria em emissão de títulos e 
valores em mercado de capitais 
(Oferta Pública de Ações - IPOs, 

debêntures, bonds etc.).



A KPMG pode ajudá-lo em cada etapa da evolução de sua instituição

Preciso 
saber se a área de 

tecnologia está exposta a 
riscos

Como podemos ajudar 

Governança de mídias digitais;

Cyber Security;

Suporte na implementação da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD);

Diagnóstico de Riscos e Controles de TI;

Redesenho e melhorias de 
automatização (workflow) 

de processos.

Minha instituição está 
sendo procurada por potenciais 

investidores ou compradores. Estamos 
preparados?

Como podemos ajudar 

Revisão de aspectos contábil, fiscal, trabalhista 
e previdenciário, objetivando a identificação e 

correção de riscos antes da venda;

Diligências financeiras, comerciais, fiscais, 
trabalhistas, legais etc;

Assessoria nas negociações com investidores e apoio aos 
administradores nas discussões com os assessores dos 

potenciais compradores;

Avaliação de empresa (valuations)

Preciso avaliar se meu 
atual modelo de negócio é 

sustentável 
a longo prazo ou se necessito 

mudança de rota

Como podemos ajudar 

Avaliação de mercado (oferta, demanda, 
riscos, tendências, e concorrência);

Benchmarking setorial;

Revisão de formação de preço de venda, 
margem por linha de serviço, formação de custos;

Identificação de linhas de produtos que não trazem retorno 
e de produtos que a instituição não possui e que estão 

sendo demandados pelo mercado;

Avaliação e identificação de parcerias 
estratégicas

Preciso 
definir uma 

estratégia para os meus 
negócios

Como podemos ajudar 

Construção de estratégia;

Definição de metas;

Dashboard de indicadores 
de desempenho (KPIs);

Definição de riscos estratégicos 
(operacionais, financeiros, mercado 

e concorrência, produtos, 
regulatórios etc.).



Marcos Antonio Boscolo
Sócio de Auditoria e líder do setor 
de Educação da KPMG no Brasil 
Tel.: (11) 3940-3128
mboscolo@kpmg.com.br

Flavio Gozzoli Gonçalves
Sócio de Auditoria da KPMG no 
Brasil
Tel.: (11) 3940-6510
fgoncalves@kpmg.com.br

Bruno Silva
Sócio-diretor de Auditoria da 
KPMG no Brasil
Tel.: (11) 3940-1720
bcsilva@kpmg.com.br
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