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Centros de 
inovação 
tecnológica
Apesar das novas tendências globais  
da força de trabalho, os centros físicos  
de inovação chegaram para ficar
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O setor de tecnologia ultrapassou a maioria das outras 
indústrias durante a covid-19 e muitas empresas cresceram 
significativamente desde o início da pandemia. Isso aumentou 
a percepção de que a criatividade e a inovação agora podem 
acontecer literalmente em qualquer lugar, já que a colaboração 
se tornou mais virtual e global. 

No entanto, uma empresa ainda precisa ser capaz de inovar, e 
os locais de trabalho físicos e os centros de inovação continuam 
a ser componentes essenciais da estratégia das empresas de 
tecnologia, de acordo com a pesquisa da KPMG. Este relatório, 
a publicação anual intitulada Centros de Inovação Tecnológica, 
fornece uma visão valiosa para CEOs, Diretores de Operações, 
Diretores Financeiros, Diretores de Recursos Humanos e 
Vice-Presidentes de impostos, estratégia e desenvolvimento 
corporativo do setor de tecnologia sobre o futuro dos centros 
de inovação físicos. 

Os talentos de engenharia e a propriedade intelectual são a 
força vital do setor de tecnologia. Por isso, reter os melhores 
talentos é um imperativo estratégico. Os empregadores sabem 
disso e estão se empenhando para conquistar acordos de 
trabalho flexíveis, modelos híbridos permanentes (trabalho de 
dois a três dias no escritório e o restante à distância) ou mesmo 
modelos totalmente remotos. Conforme a força de trabalho 
se dispersa geograficamente, novos focos de trabalhadores 
tecnicamente qualificados tendem a surgir. A colaboração 
pessoal ainda ocorrerá, apenas não acontecerá de forma 
concentrada em um só lugar. 

Atender às necessidades de uma força de trabalho mais 
dispersa e se concentrar nas cidades que os líderes de 
tecnologia consideram como os principais centros de inovação 
são aspectos que devem ser levados em consideração ao 
adquirir uma empresa, participar de uma joint venture, expandir 
as operações, construir um novo escritório ou centro de 
inovação ou desenvolver um novo modelo de força de trabalho. 

Inovação em qualquer lugar?
Não necessariamente.

Principais conclusões

o  Quase o dobro dos líderes de empresas de tecnologia 
globais acreditam que os centros ainda são importantes 
para impulsionar a inovação tecnológica, em comparação 
com aqueles que acreditam que não são.

o  Entre os respondentes, 78% dizem que não reduzirão 
sua presença física.

o  Apenas 26% esperam contratar talentos 
predominantemente remotos.

o  Para 61% a pandemia mudou sua opinião sobre quais 
cidades se tornarão os principais centros de inovação 
tecnológica.

o  Um terço acha que o Vale do Silício manterá sua posição 
de liderança em inovação – o mesmo percentual 
daqueles que acreditam que não. 

Os centros de inovação e os locais de trabalho físicos continuam a ser 
componentes essenciais da estratégia das empresas de tecnologia. 

Marcio Kanamaru 
Sócio-líder de 
Tecnologia, Mídia e 
Telecomunicações  
da KPMG no Brasil
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Os centros de tecnologia têm atuado 
tradicionalmente como incubadoras de 
novas ideias, colaboração e inovação. 
Apesar dos avanços nas tecnologias 
de vídeo e comunicação, nem 
sempre é possível substituir o design, 
debate, quadro branco, orientação, 
compartilhamento de ideias e refinamento 
de conceitos práticos e presenciais. 

Quando questionados sobre a importância das 
localizações físicas dos centros (como uma 
cidade ou região) para impulsionar a inovação 
tecnológica, 39% dos executivos globais de 
tecnologia acreditam que os centros ainda são 
importantes, contra 22% dos que acreditam que 
não são. Essas constatações são consistentes 
em todos os subsetores do setor de tecnologia 
(serviços de tecnologia, internet/comércio 
eletrônico, hardware/eletrônicos, software/SaaS e 
semicondutores). 

Mesmo entre os entrevistados que se sentem 
neutros ou que dizem não considerar os centros 
físicos importantes, 92% acreditam que estes 
ainda existirão daqui a quatro anos. 

Os CEOs de tecnologia corroboram a importância 
dos locais físicos e da interação pessoal dos 
funcionários. Na pesquisa 2021 CEO Outlook 
Pulse Survey da KPMG, conduzida com CEOs de 
empresas de tecnologia, constatou-se que:

o   78% dizem que não reduzirão sua pegada física.

o   Apenas 26% esperam contratar talentos 
predominantemente remotos;

o   58% acham que a maioria dos funcionários 
trabalhará remotamente de dois a três dias por 
semana, indicando uma intenção de ainda ter 
profissionais no local durante parte da semana 
de trabalho. 

Os centros de tecnologia ainda  
são importantes para a inovação

39%

39%

22%

Importante

Não é importante

Neutro

No novo ambiente de negócios que 
está sendo criado pela covid-19, qual é a 
importância da localização de um centro físico 
para impulsionar a inovação tecnológica? 

Fonte: Pesquisa de Tecnologia da KPMG 2021, n=825
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Os esforços globais para conter a pandemia 
impactaram a percepção acerca dos 
locais em que a inovação pode ocorrer. O 
mundo viu uma colaboração virtual sem 
precedentes, que extrapolou fronteiras, e 
o compartilhamento de informações para 
monitorar padrões de infecção, rastrear 
contatos e desenvolver vacinas. 

Essa colaboração em massa estimulou a 
Organização Mundial do Comércio a propor uma 
renúncia temporária aos direitos de propriedade 
intelectual para vacinas, abrangendo patentes, 
desenhos industriais, direitos autorais e proteção 
de segredos comerciais.

Os líderes de empresas globais de tecnologia 
veem os benefícios de uma maior colaboração 
global. Mas onde a inovação tecnológica poderá 
ocorrer – e ocorrerá – no futuro está em constante 
mudança. Uma sólida maioria (61%) afirma que a 
pandemia mudou sua opinião sobre quais cidades 
se tornarão os principais centros de inovação 
tecnológica nos próximos quatro anos. 

Isso se deve em parte aos modelos híbridos 
e totalmente remotos de força de trabalho 
que a pandemia acelerou. As empresas de 
tecnologia estão adotando esses modelos para 
reter seus melhores talentos. Conforme sua 
força de trabalho se dispersa geograficamente, 
novos focos de trabalhadores tecnicamente 
qualificados surgirão.

A covid-19 remodela a mentalidade de inovação

61%
30%

9%
Opinião 
mudou

Opinião 
não mudou

Neutro

A pandemia mudou a opinião sobre quais 
cidades serão os principais centros de 
inovação tecnológica? 

Os líderes de empresas 
globais de tecnologia veem 
os benefícios de uma maior 
colaboração global. Mas onde 
a inovação tecnológica poderá 
ocorrer – e ocorrerá – no futuro 
está em constante mudança

Fonte: Pesquisa de Tecnologia da KPMG 2021, n=504
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Provavelmente o centro de inovação mundial se mudará do Vale do Silício nos 
próximos quatro anos. 

Fonte: Pesquisa de Tecnologia da 
KPMG 2021, n=325 

Algumas porcentagens não totalizam 
100% devido ao arredondamento.

A covid-19 remodela a mentalidade de inovação (continuação)

Pequenas 
empresas/
startups

Provável Neutro Improvável

35% 39% 27%

Empresas 
de médio porte

32% 36%

Empresas 
de grande porte

30% 32% 38%

32%

32%

36%

32%

ProvávelImprovável

Neutro
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Para os entrevistados que responderam 
anteriormente que os centros físicos são 
muito importantes, a KPMG perguntou qual 
a probabilidade de o centro de inovação 
tecnológica mundial se mudar do Vale do 
Silício para outro local nos próximos quatro 
anos. Um terço (32%) acredita que o Vale do 
Silício manterá sua posição de liderança nos 
próximos quatro anos. Curiosamente, a mesma 
porcentagem acredita que não. 

Empresas de portes diferentes têm opiniões 
ligeiramente divergentes sobre essa questão. 
Trinta e oito por cento das grandes empresas de 
tecnologia acham que o Vale do Silício manterá 
sua posição de liderança, mas apenas 27% das 
pequenas empresas/startups compartilham dessa 
visão. As empresas de médio porte estão no 
meio, com 32%. 

Há duas razões principais para o sentimento de 
que o centro de inovação mundial se mudará 
do Vale do Silício. A primeira é que os talentos 
irão embora devido a problemas de qualidade 
de vida, incluindo um alto custo de vida e 
congestionamento crônico do tráfego. A segunda 
é que modelos de trabalho híbridos e remotos, 
juntamente com o uso e sofisticação cada vez 
maiores de ferramentas de colaboração virtual, 
estão permitindo a inovação em mais locais ao 
redor do mundo.



Os líderes de empresas de tecnologia 
globais entrevistados revelaram as cidades 
que eles veem como principais centros de 
inovação tecnológica nos próximos quatro 
anos (além do Vale do Silício/São Francisco). 
Apesar de a maioria dos respondentes dizer 
que a pandemia mudou sua opinião sobre 
quais cidades serão os principais centros 
de inovação, grande parte dos 10 principais 
locais permaneceram os mesmos na opinião 
dos entrevistados, em comparação com a 
pesquisa do ano passado.

Cidades vistas como principais centros de inovação tecnológica nos próximos quatro anos (fora do Vale do Silício/São Francisco)

Principais centros de inovação

Fonte: Pesquisa de Tecnologia da KPMG 2021, n=504

São permitidas até três respostas por entrevistado.

Todas essas cidades contavam com sólidos 
ecossistemas de inovação antes da pandemia. 
À medida que o mundo se recupera – algo que 
continuará a acontecer nos próximos quatro anos 
–, essas cidades manterão seu status de centros 
de tecnologia. E com uma força de trabalho mais 
virtual e uma enorme aceleração digital global em 
andamento, talvez surja um concorrente viável 
para o Vale do Silício. 

5 © 2021 KPMG LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware e firma-membro da rede global KPMG de firmas-membro independentes afiliada à KPMG International, uma empresa inglesa de capital fechado limitada por garantia. Todos os direitos reservados.

Existem alguns impulsionadores a serem 
observados nos 10 locais com maior potencial 
para a inovação: Seul, em oitavo lugar no ano 
passado, saiu dos 10 principais para empatar 
em 14º este ano. Austin e Seattle, classificados 
em 11º e 24º, respectivamente, no ano passado, 
empataram em 10º lugar neste ano. 

Cingapura1 Pequim4

Tóquio7Londres5 Bangalore8Xangai6

Hong Kong9 Seattle10
(empate)

Austin10
(empate)

Cidade de Nova York2
(empate)

Tel Aviv2
(empate)

https://www.kpmg.us/content/dam/info/en/pdf/2020/tech-innovation-hubs.pdf


As principais cidades – dentro de uma região geográfica – vistas como 
importantes centros de inovação tecnológica nos próximos quatro anos 
(fora do Vale do Silício/São Francisco).

Américas

Cidade de Nova York

Austin (empate no 2) 
Seattle (empate no 2)

Boston (empate no 4)
Chicago (empate no 4)

Dallas

Montreal

Miami (empate no 8) 
Washington, DC 
(empate no 8)

Phoenix

Rio de Janeiro  
(empate no 11) 

Toronto (empate no 11)

Vancouver

Atlanta (empate no 14) 
Los Angeles  

(empate no 14)

EMEA

Tel Aviv

Londres

Berlim

Frankfurt

Paris

Dubai

Moscou

Bristol (empate no 8) 
Hamburgo (empate no 8) 
Jerusalém (empate no 8) 
Munique (empate no 8)

Brussels

Barcelona

Amsterdã (empate no 14)  
Cidade do Cabo  
(empate no 14)  

Dublin (empate no 14)  
Riade (empate no 14)

ASPAC

Singapura

Pequim

Xangai

Tóquio

Bangalore

Hong Kong

Seul

Shenzhen

Kuala Lumpur

Mumbai

Taipei

Sydney

Melbourne

Hyderabad

Bangkok

Fonte: Pesquisa de Tecnologia da KPMG 2021, n=504

São permitidas até três respostas por entrevistado. Listas parciais exibidas

Principais países e jurisdições para inovação 

Fatores locais influenciam o status de uma cidade como um 
centro de tecnologia, incluindo infraestrutura, comunidade 
universitária, dados demográficos, incentivos fiscais, entre 
outros. Mas também existem fatores macro, como o 
ambiente regulatório, os fundos de investimento disponíveis e, 
novamente, os incentivos fiscais nacionais em potencial, que 
podem ajudar a posicionar um país como uma incubadora de 
inovação tecnológica. Quando questionados sobre quais países 
e jurisdições são mais promissores para o desenvolvimento 
de tecnologias revolucionárias, os líderes globais de tecnologia 
identificaram os EUA, a China e a Índia como os três primeiros, 
mesmos países apontados na pesquisa do ano passado. 

Países e jurisdições que mostram a maior promessa para o 
desenvolvimento de tecnologias revolucionárias 

Principais centros de inovação (continuação)

Estados Unidos 27% Japão 6%

China 15% Alemanha 4%

Índia 12% Cingapura 4%

Reino Unido 9% Taiwan 3%

Israel 8% Austrália 3%
Fonte: Pesquisa de Tecnologia da KPMG 2021, n=504

Lista parcial exibida.
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Não importa onde surja um centro de tecnologia, existem certos fatores que são cruciais para sua viabilidade em 
longo prazo. Os entrevistados da pesquisa deste ano priorizaram esses fatores da seguinte forma:

Fonte: Pesquisa de Tecnologia da KPMG 2021, n=825

São permitidas até três respostas por entrevistado.

Elementos principais para um centro de inovação

Fatores mais importantes que permitem que uma cidade se torne um centro de inovação tecnológica. 

Os principais fatores ressaltam que a pandemia tem causado 
poucos danos em longo prazo ao fascínio das cidades, especial-
mente aquelas com comunidades universitárias substanciais. 
Para os jovens talentos, a vibração e a energia da vida urbana 
ainda são relevantes.

Não devem ser subestimados, porém, os ambientes tributário 
e regulatório. As empresas buscam mitigar sua exposição fiscal 
em meio às reformas fiscais globais em andamento, e uma 
força de trabalho cada vez mais remota adiciona ainda mais 
complexidade a isso. As localidades que oferecem benefícios 
fiscais generosos terão uma vantagem consistente em atrair 
investimentos corporativos em relação às que não o fazem.

0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50

44%

34%

31%

26%

23%

20%

20%

19%

19%

12%

11%

10%

Tendências positivas de 
crescimento demográfico

Pelo menos uma universidade 
de pesquisa intensiva

Infraestrutura moderna, incluindo 
largura de banda de alta velocidade

Um pipeline de talentos 
qualificados

Local urbano que atrai 
jovens profissionais

Impostos generosos e outros 
incentivos governamentais

Financiamento de 
investimento disponível

Um histórico de saídas 
bem-sucedidas de startups

Uma base estabelecida de parques 
ou aceleradores tecnológicos

Ambiente regulatório favorável

Ecossistema de apoio de bancos, 
escritórios de advocacia etc.

Mentoria e acesso à 
rede de inovação
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o    A infraestrutura e o plano diretor (incluindo 
estradas, transporte coletivo, largura de banda 
sem fio, espaços verdes, desenvolvimento 
de uso misto) são propícios ao crescimento 
populacional de longo prazo e à melhoria da 
qualidade de vida? 

o    O local é atraente para os trabalhadores da 
Geração Z e Millennials, criando um canal de 
talentos com experiência em tecnologia? 

o    Existem projeções demográficas favoráveis a 
longo prazo (crescimento populacional, influxo 
de empregos em tecnologia)? 

o    O novo local tem pelo menos uma 
universidade de pesquisa, um sistema de 
empresas de tecnologia ou zonas de inovação 
estabelecidas? 

o    Estão disponíveis fundos de investimento 
públicos e privados? 

o    O ambiente regulatório é favorável às 
empresas de tecnologia?

o    Existem benefícios fiscais locais e/ou 
nacionais?

o    Qual será o impacto do novo local e de sua 
força de trabalho híbrida e/ou remota potencial 
sobre a alíquota tributária corporativa efetiva, 
especialmente se estiver fora do país de 
origem? 

o    A cultura predominante do novo local é 
compatível com a cultura geral da empresa? 

o    A estrutura de custos da nova localidade é 
consistente com o plano corporativo geral?

o    Ao adquirir uma empresa, a força de trabalho é 
híbrida ou predominantemente remota?

o    Se for criar uma joint venture ou um novo local, 
a força de trabalho operará em um modelo 
híbrido ou totalmente remoto? 

As empresas de tecnologia devem avaliar vários fatores de localização ao procurar 
adquirir uma empresa, participar de uma joint venture ou construir um novo escritório 
ou centro de inovação: 

Qual será o impacto do 
novo local e de sua força de 
trabalho híbrida e/ou remota 
potencial sobre a alíquota 
tributária corporativa efetiva, 
especialmente se estiver fora 
do país de origem?
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Considerações para líderes 
de empresas de tecnologia



Global Strategy Group

O Global Strategy Group da KPMG trabalha com 
organizações de capital aberto, fechado e sem 
fins lucrativos para desenvolver e implementar 
estratégias de “inovação a resultados”, ajudando 
os clientes a atingir suas metas e objetivos.  
Os profissionais da KPMG desenvolvem 
insights e ideias para enfrentar os desafios 
organizacionais, como crescimento, estratégia 
operacional, custo, negócios e transformação. 

Deal Advisory

Os profissionais de Orientação de Negócios 
ajudam as organizações a se preparar para 
aproveitar as oportunidades do mercado.  
A abordagem da KPMG é estruturada por meio 
da lente do investidor para auxiliar os clientes a 
identificar, avaliar e implementar com sucesso 
suas estratégias de crescimento. Os profissionais 
da KPMG oferecem experiência técnica e focada 
no setor para ajudar a executar fusões, aquisições, 
integrações, reestruturações, alienações, 
financiamentos e ofertas públicas iniciais. 

Índice de Competitividade de 
Cidades da KPMG
A seleção do melhor local para qualquer operação 
comercial exige uma consideração cuidadosa.  
O Índice de Competitividade de Cidades fornece 
dados e análises robustas em sete fatores principais 
para criar percepções personalizadas que apoiam 
decisões de localização bem informadas.

Imposto sobre Fusões e Aquisições 

A prática de Imposto sobre Fusões e Aquisições 
alavanca profissionais de diferentes áreas de 
serviço em toda a rede global da KPMG para 
ajudar os clientes a compreender os impactos 
práticos dos desenvolvimentos fiscais de um 
país para o outro, evitar armadilhas e aproveitar 
oportunidades relacionadas aos negócios. 
Ao focar na estrutura de negociação inicial e 
em possíveis problemas com a integração 
de aquisições, os serviços de imposto sobre 
fusões e aquisições podem ajudar as empresas 
a perceber a eficiência fiscal de uma fusão, 
aquisição, joint venture ou alienação.

Serviços Globais de Localização 
e Expansão 

O grupo de Serviços Globais de Localização e 
Expansão foi criado para ajudar as empresas a 
localizar e estabelecer novas operações em todo 
o mundo, projetadas em torno de sua estrutura 
e abordagem de negócios, com sensibilidade 
para suas operações do dia a dia. Reunindo um 
dos maiores grupos multidisciplinares e dirigidos 
globalmente de profissionais de localização 
e expansão, a KPMG pode auxiliar na análise 
e seleção de locais, incentivos comerciais e 
créditos fiscais. 

Serviços de Mobilidade Global

A prática de Serviços de Mobilidade Global reúne 
serviços tributários, de tecnologia, imigração 
e administração móvel para ajudar a tornar a 
gestão de uma força de trabalho global mais 
fácil, segura e eficiente. Esteja uma organização 
considerando a expansão ou realocação para um 
novo local, uma aquisição ou simplificação dos 
processos existentes para gerenciar a força de 
trabalho atual, essa prática pode apoiar esses 
objetivos e muito mais.

Serviços de Consultoria de 
Capital Humano
Os Serviços de Consultoria de Capital Humano 
ajudam a transformar as organizações, mudando a 
maneira como seu pessoal é liderado, gerenciado e 
desenvolvido. Com foco em gestão de mudanças, 
transformação de RH, design organizacional e 
gestão de talentos, a KPMG ajuda os clientes a 
organizar e desenvolver sua força de trabalho para 
atingir seus objetivos estratégicos de negócios.

Como a KPMG pode ajudar
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Sobre os autores e pesquisas

Sobre a pesquisa 

A Pesquisa do Setor de Tecnologia de 2021 da KPMG, atualmente no seu nono ano, incluiu respostas de mais de 800 
líderes globais no setor de tecnologia em todos os principais subsetores, incluindo serviços de tecnologia, internet/
comércio eletrônico, hardware/eletrônicos, software/SaaS e semicondutores. Doze países foram incluídos na pesquisa 
online, e cerca de dois terços (65%) dos entrevistados eram executivos de alto nível. Os dados para esta publicação 
foram coletados de março de 2021 a maio de 2021. 

A 2021 KPMG Pulse Outlook Survey apresenta os insights de 500 CEOs em grandes empresas globais (mais de 
US$ 500 milhões de receita anual), incluindo 50 no setor de tecnologia. Eles foram entrevistados de janeiro de 2021 
a março de 2021 sobre os principais desafios e oportunidades para impulsionar o crescimento dos negócios nos 
próximos três anos e suas respostas à pandemia de covid-19 em andamento.

10 © 2021 KPMG LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware e firma-membro da rede global KPMG de firmas-membro independentes afiliada à KPMG International, uma empresa inglesa de capital fechado limitada por garantia. Todos os direitos reservados.

Mark Gibson 

Mark Gibson é o líder nacional do setor de Tecnologia, 
Mídia e Telecomunicações da KPMG nos Estados Unidos. 
Durante seus 30 anos em contabilidade e consultoria 
pública, ele atendeu clientes nos setores de tecnologia, 
produtos de consumo e varejo como parceiro de auditoria 
e consultoria. Antes de sua função atual, Mark foi líder do 
escritório de Seattle. Ele atua como executivo de contas 

para vários grandes clientes nos mercados de Seattle e do Vale do Silício, 
e como parceiro líder global para uma empresa líder em tecnologia, onde 
trabalha com profissionais da KPMG de auditoria, tributação e consultoria 
em mais de 15 países. 
mgibson@kpmg.com

Mark Gibson 

Alex Holt é o Diretor Global de Tecnologia, Mídia e 
Telecomunicações (TMT) da KPMG e está baseado no 
Vale do Silício. Um executivo altamente bem-sucedido 
com mais de 20 anos de experiência internacional, Alex 
ingressou na KPMG em 2012 como Diretor de Operações 
no Reino Unido, assumindo a liderança do setor de TMT 
do Reino Unido em 2015. Alex mudou-se para os Estados 

Unidos, ingressando na KPMG nos EUA em 2018 como executivo de 
contas globais para várias empresas líderes de tecnologia com base no Vale 
do Silício. Em 2020, ele assumiu uma responsabilidade maior administrando 
a prática global multibilionária de TMT, liderando os milhares de profissionais 
de empresas da KPMG que atendem clientes em todo o setor de TMT com 
uma ampla gama de serviços de consultoria, impostos e auditoria. 
mgibson@kpmg.com

mailto:mgibson%40kpmg.com?subject=
mailto:mgibson%40kpmg.com?subject=


Fale com o nosso time
Marcio Kanamaru  
Sócio-líder de 
Tecnologia, Mídia e Telecomunicações
da KPMG no Brasil 
kanamaru@kpmg.com.br 

Luis Motta
Sócio-líder de  
Tecnologia, Mídia e Telecomunicações 
da KPMG na América do Sul
lluz@kpmg.com.br

A prestação de todos ou de alguns dos serviços aqui descritos pode não ser permitida para clientes de auditoria da KPMG e 
suas afiliadas ou entidades relacionadas.

Marcos Fugita  
Sócio-líder de Tecnologia 
da KPMG no Brasil 
mfugita@kpmg.com.br

Baixe o 
nosso APP

kpmg.com.br

/kpmgbrasil

#KPMGTransforma

Ser resiliente
transforma negócios.

Baixe o 
nosso APP

kpmg.com.br

/kpmgbrasil

#KPMGTransforma

Ser resiliente
transforma negócios.

© 2021 KPMG Consultoria Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International 
Limited, uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. Todos os direitos reservados. MAT210711

Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de um indivíduo ou entidade específicos. Embora tenhamos nos empenhado em 
prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia sobre a exatidão das informações na data em que forem recebidas ou em tempo futuro. Essas informações não devem servir de base para se 
empreender ação alguma sem orientação profissional qualificada e adequada, precedida de um exame minucioso da situação concreta.

O nome KPMG e o seu logotipo são marcas utilizadas sob licença pelas firmas-membro independentes da organização global KPMG.

mailto:kanamaru%40kpmg.com.br?subject=
mailto:lluz%40kpmg.com.br?subject=
mailto:mfugita%40kpmg.com.br?subject=

