
   

 

 

No mundo globalizado e transparente de hoje, empresas, empresários e consultores enfrentam um conjunto de novos e 

exigentes desafios com relação a conformidade regulatória e fiscal. Os desenvolvimentos recentes na área de 

transparência fiscal e troca de informações para fins fiscais criaram um cenário competitivo no qual o cumprimento eficiente 

das leis tributárias é a chave para o sucesso. 

O Brazil Tax Conference 2018 discutirá os desenvolvimentos mais recentes na legislação tributária brasileira na 

perspectiva do direito tributário nacional e internacional, além de incluir uma análise de direito comparado. Renomados 

profissionais e estudiosos do direito tributário irão explorar as questões-chave para garantir a conformidade fiscal de 

planejamentos tributários transnacionais em um cenário de transparência fiscal. 

Durante a manhã, a Conferência irá focar o desenvolvimento recente da legislação tributária brasileira, incluindo aspectos 

nacionais e internacionais, tais como as últimas alterações envolvendo o imposto sobre doações, imposto sobre grandes 

fortunas, bem como questões envolvendo o tratamento fiscal aplicável aos dividendos, regras CFC, e a classificação dos 

países nas listas de paraísos fiscais. Ainda na parte da manhã, será analisada a evolução da legislação brasileira face às 

normas internacionais de direito tributário e a implementação das ações do Plano BEPS às normas internas, como a Troca 

Automática de Informações (AEOI), Common Reporting Standards (CRS) e o Country by Country Report. No final da 

manhã, nossos panelistas discutirão o impacto da Reforma Tributária dos EUA sobre indivíduos, empresas e investimentos 

brasileiros. Encerrando a programação matutina, será discutida a tributação de cripto-moedas no Brasil e no direito 

comparado, incluindo estudos de caso sobre os efeitos práticos da tributação das mesmas. 

Na parte da tarde, a discussão recairá sobre as estratégias de planejamento tributário no Brasil após a implementação do 

BEPS. Nessa seção, de caráter eminentemente prático e voltado para o estudo de casos, será dada especial ênfase à 

transparência e à substância como fatores-chave para alcançar um planejamento tributário eficiente e em conformidade 

com a legislação tanto para indivíduos como empresas. Finalmente, para o encerramento do evento, serão realizados dois 

workshops. O primeiro workshop terá como objetivo discutir alternativas, para empresas brasileiras, de planejamento 

tributário compatíveis com a legislação interna, a partir de uma perspectiva multi-jurisdicional, enfatizando estratégias 

desenvolvidas em outras jurisdições. O segundo workshop abordará diferentes estratégias de planejamento tributário para 

os indivíduos brasileiros através do uso de estruturas de gestão de patrimônio (fundos de investimento coletivo, entidades 

corporativas, fundações, dentre outros). 

Patrocinadores   Apoiadores  

     
 

    

Brazil Tax Conference 2018 
12 de Abril de 2018 – São Paulo/SP 

 



 

 

 PROGRAMAÇÃO 

08:00 Credenciamento 

09:00 Recentes alterações na legislação tributária brasileira nos âmbitos nacional e internacional 

 Alterações na legislação tributária nacional brasileira, incluindo impostos sobre doação, imposto 

sobre grandes fortunas, tributação de dividendos e regras CFC. 

 Alterações na legislação brasileira face às normas internacionais de direito tributário. Status da 

implementação do BEPS no Brasil. 

 

Presidente de mesa: Leonardo Freitas de Moraes e Castro; Palestrante: Marciano Godoi (Brasil) 

 

10:00 Coffee break 

10:30 O Impacto da Reforma Tributária dos EUA para indivíduos, empresas e investimentos brasileiros 

 Introdução à Reforma Tributária dos EUA. Mudança potencial do imposto de renda para um imposto 

baseado no consumo. 

 Problemas fundamentais para stakeholders globais: dedutibilidade de juros e ajustes de fronteira. 

Os limites do Blueprint na dedutibilidade das despesas com juros e a introdução de um imposto de 

ajuste de fronteira. 

 Consequências práticas em empresas móveis (tecnologia, produtos farmacêuticos, serviços e 

setores financeiros), multinacionais (sede móvel para os EUA). 

 Possíveis consequências para os contribuintes brasileiros. Foco em distribuições de dividendos; 

residentes no Brasil com ativos norte-americanos; alteração de residência fiscal para ou dos EUA. 

 Incentivos para a entrada de investimentos no Brasil (IED). 

 Ganhos e perdas decorrentes de variações cambiais. 

 Tratamento fiscal das operações de hedge. 

 

Presidente de mesa: Prof. Dr. João Dacio Rolim; Palestrantes: Mark Allison (Estados Unidos), 

Prof. Dr. Antonio Carlos R. Amaral (Brasil) 

 

11:30 Tributação de cripto-moedas no Brasil e no direito comparado 

 Novidades no quadro legal e a regulamentação da tributação de cripto-moedas (oferta inicial, 

detentor de cripto e atividade de mineração) no Brasil, Suíça, Liechtenstein, Holanda e China. 

 Estudos de casos sobre tributação das cripto-moedas no Brasil e jurisdições selecionadas. 

 

Presidente de mesa: Dr. Roland A. Pfister; Palestrantes: Prof. Tathiane Piscitelli (Brasil), 

Dr. Aleksandra Bal (Holanda) 

 

12.30 Almoço 

14:30 Planejamento tributário no Brasil na era pós-BEPS: transparência e substância 

 Efeitos no Brasil das últimas alterações nas regras de transparência e substância. BEPS, DTCS, 

AEOI, FATCA / QI. 

 Estratégias de planejamento tributário conforme com a legislação para indivíduos e corporações 

brasileiras na era pós-BEPS, em atendimento aos requisitos de transparência e substância. 

 

Presidente de mesa: Dr. João Francisco Bianco, Palestrante: Prof. Dr. Luis Eduardo Schoueri 

(Brasil) 

 



 

 

 PROGRAMAÇÃO 

15:30 Workshop I: Planejamento tributário para empresas brasileiras, uma análise de temas 
relevantes e do direito comparado 

 Alterações recentes e desafios na legislação tributária interna brasileira cada jurisdição em matéria 

de tributação empresarial. 

 Estudos de casos sobre planejamento tributário no Brasil e em jurisdições selecionadas. Cenários 

de entrada de investimento multinacional estrangeiro no Brasil. 

 Estudos de casos sobre planejamento tributário no Brasil e em jurisdições selecionadas. Cenários 

de saída de investimentos do país. 

 

Palestrantes: Frederico Fonseca (Brasil), Dr. Roland A. Pfister (Suíça/Liechtenstein), Susana 

Soutelinho (Portugal), Nicolas Gurteen (China/Índia/Reino Unido) 

 

15:30 Workshop II: Planejamento tributário para pessoas físicas brasileiras através de estruturas de 
gerenciamento patrimonial em uma visão comparativa com jurisdições selecionadas 

 Overview das alterações recentes na legislação tributária interna de cada jurisdição em relação à 

tributação das estruturas de gestão de patrimônio. 

 Estratégias alternativas de planejamento tributário através do uso de estruturas de gestão de 

patrimônio (fundos de investimento coletivo, entidades corporativas, fundações, etc.). 

 

Palestrantes: Frederico Fonseca (Brasil), Dr. Roland A. Pfister (Suíça/Liechtenstein), Susana 

Soutelinho (Portugal), Nicolas Gurteen (China/Índia/Reino Unido) 

 

17:00 Apero 



 

 

 INFORMAÇÕES 

Mark D. Allison | Caplin & Drysdale, Nova York 

Mark D. Allison é associado do escritório Caplin & Drysdale, em Nova York. Sua atuação envolve 

complexas controvérsias fiscais nas esferas federal, estaduais e transfronteiriças e questões 

relacionadas em processos civis, criminais e regulatórios, bem como investigações internas. Nesse 

contexto, ele representa clientes em vários procedimentos perante os numerosos reguladores 

governamentais. Sua atuação ainda envolve defesas perante os tribunais de apelação dos EUA, o 

Tribunal de Imposto dos Estados Unidos, o Tribunal dos Reclamações Estaduais dos Estados Unidos 

e em julgamentos no tribunal do Distrito Federal. O Sr. Allison também aconselha clientes em uma 

variedade de transações e planejamentos, incluindo fusões, aquisições e desinvestimentos; private 

equity, hedge funds e investimentos imobiliários; falência e outras reestruturações; preço de 

transferência e impostos sobre imóveis e doações. Anteriormente atuou como advogado-conselheiro 

do Honorável Julian I. Jacobs, da Corte de Impostos dos Estados Unidos, e como funcionário do 

direito ao Honorável Joseph C. Small, do Tribunal Fiscal de New Jersey. Possui LLM da Faculdade 

de Direito da Universidade de Nova York e JD da American University Washington College of Law. 

Dra. Aleksandra Bal | International Bureau for Fiscal Documentation (IBFD), Amsterdam 

Dra. Aleksandra Bal é uma experiente advogada em tributação internacional, especializada na 

tributação de economia digital. Doutora em tributação internacional pela Universidade de Leiden, 

examinou a cadeia de blocos e o tratamento tributário de moedas virtuais em sua tese de doutorado. 

Aleksandra também possui MBA da Universidade Erasmus, em Roterdã, e dois mestrados da 

Universidade de Maastricht (LLM International e European Tax Law e MSc Fiscal Economics). 

Atualmente trabalha na Secretaria Internacional de Documentação Fiscal (IBFD) em Amsterdã e 

anteriormente trabalhou como consultora fiscal da Deloitte e Ernst & Young em Berlim. Possui extenso 

registro de publicações e contribuiu para livros considerados “Best Seller” tais como, Handbook of 

Blockchain, Digital Finance e Inclusion and Handbook of Digital Currency. Aleksandra regularmente 

fala em conferências fiscais e dá palestras sobre a tributação da economia digital na Universidade de 

Leiden e Tilburg. 

Dr. João Francisco Bianco | Mariz de Oliveira e Siqueira Campos, São Paulo 

Dr. João Francisco Bianco é sócio tributário de Mariz de Oliveira e Siqueira Campos Advogados, 

mestre e doutor em direito tributário e professor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Ex-

conselheiro do CARF. 

 

 

Dr. Marciano Seabra de Godoi | Rolim, Viotti & Leite Campos, São Paulo 

Dr. Marciano Seabra de Godoi é doutor em Direito Tributário pela Universidade Complutense de Madri 

(Espanha) e sua tese foi publicada pelo governo espanhol em 2005 (Instituto de Estudos Fiscais). 

Possui LL.M. pela Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), LL.B. pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (Brasil) e é graduado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (Brasil). Atualmente atua como professor de Direito Tributário na Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (Brasil) desde 1999 e é o vice-presidente e fundador do Instituto Brasileiro 

de Estudos Fiscais (IEFi). Entre 2011 e 2012, foi pesquisador visitante na Universidade Autônoma de 

Madri (Espanha) de 2011 a 2012. Autor de dezenas de artigos e livros sobre leis tributárias publicados 

no Brasil, Portugal e Espanha, Dr. Godoi também trabalha como advogado fiscal em Belo Horizonte 

(Brasil).  

 



 

 

 INFORMAÇÕES 

Prof. Dr. Antonio Carlos Rodrigues do Amaral | RVLC AMARAL NEW YORK, Nova York 

Prof. Dr. Antonio Carlos Rodrigues do Amaral é coordenador de RVLC Amaral em Nova York, 

associado com Rolim Viotti & Leite Campos e Professor de Estudos Avançados em Direito 

Constitucional e de Direito Tributário na Universidade Mackenzie (licenciado). Presidente da 

Comissão de Direito e Negócios Internacionais da OAB SP. Doutor e Mestre em Educação, com 

distinção (USP). Master of Laws (LL.M.) pela Harvard Law School e pós-graduado em tributação 

internacional e comparada, com a distinção de excelência acadêmica, pelo Harvard University 

International Tax Program – ITP (bolsista integral da Organização dos Estados Americanos – OEA). 

Acadêmico Titular da Academia Brasileira de Direito Tributário, da Academia Paulista de Direito e da 

Academia Paulista de Letras Jurídicas. Conselheiro dos Conselhos Jurídicos da FIESP e da 

Fecomercio SP. Foi diretor de Ernst & Young, no International Tax Department (N. York) e sócio de 

Richards Butler – International Law Firm (Londres). Advogado no Brasil. Legal Consultant licenciado 

pela Supreme Court of New York (Appellate Division). Foreign Legal Consultant certificado pela Florida 

Bar. 

Frederico de Almeida Fonseca | Rolim, Viotti & Leite Campos, São Paulo 

Frederico de Almeida Fonseca estudou Direito na Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC), Brasil. Possui Mestrado em Direito Tributário e Societário pela Faculdade Milton Campos e 

LL.M. em Direito Regulatório pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Brasil, com foco em tributação 

setor de energia. Ele começou sua carreira na PwC em 1997, onde ocupou o cargo de Gerente 

Tributário em 2003. Em 2004 ele foi convidado para entrar no Rolim Viotti & Leite Campos Advogados, 

escritório com cinco filiais no Brasil, duas na Europa e uma nos EUA, onde se tornou sócio institucional 

em 2008. Hoje, Frederico é Head da Consultoria Tributária de Minas Gerais. Sua atuação está ligada 

principalmente a tributação nacional e internacional e planejamento e transações de fusões e 

aquisições. É professor convidado em diversos cursos de pós graduação em instituições como 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pontifica Universidade Católica (PUC) e a Associação Brasileira de 

Advogados (OAB). Frederico é membro das comissões de Direito Empresarial e Regulatório da 

Associação Brasileira de Advogados (OAB) e do Instituto de Estudos Fiscais (IEFi). 

Dr. Nicolas Gurteen | Departamento de Tributos Internacionais da KPMG, Londres 

Dr. Nicolas Gurteen é gerente sênior do departamento de tributos internacionais do Reino Unido na 

KMPG. Dr. Gurteen tem vasta experiência em assuntos ligados ao Direito Tributário no âmbito 

nacional (Reino Unido) e internacional, com foco no Reino Unido e em operações internacionais de 

M&A/due diligence. Seus clientes variam de multinacionais listadas pela FTSE, para grupos de 

propriedade privada ou de capital privado. Em 2012, Dr. Gurteen realizou grandes operações junto à 

equipe de Impostos da KPMG China. Lá, ele trabalhou em uma série de grandes operações de fusões 

e aquisições e projetos de reestruturação, bem como com SOE chinesas e empresas privadas que 

procuram adquirir ativos no exterior ou otimizar suas atuais operações. O Dr. Gurteen é conselheiro 

fiscal contabilista (Institute of Chartered Accountants of Scotland) e possui BSch (Hons) em Economia 

pela University of Warwick. 



 

 

 INFORMAÇÕES 

Leonardo Freitas de Moraes e Castro | CTP Advogados, São Paulo 

Leonardo Freitas de Moraes e Castro é advogado, sócio responsável área tributária do CTP 

Advogados em São Paulo, com foco em consultoria tributária e tributação internacional. Atualmente é 

Doutorando em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo (USP), onde também é Mestre, e 

Doutorando em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Leiden (Holanda), além de LL.M. 

(Master of Laws) in Taxation pela Georgetown University Law Center (EUA), onde foi Graduate Tax 

Scholar e recebedor do Dean´s Certificate award. É Pós-Graduado em Direito Tributário pelo IBET e 

em Direito Tributário Internacional pelo IBDT, e graduado em Direito pela PUC-Rio e graduando em 

Ciências Contábeis pela FIPECAFI. Atua como Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de 

São Paulo (TIT-SP) desde 2014 e como Professor visitante na FBT, IBDT e FIPECAFI. Recebeu 

diversos prêmios e reconhecimentos acadêmicos internacionais (TTN Taxation, IBA Tax Scholarship, 

Jack Batievsky e IFA Poster Programme) e possui vários artigos publicados no Brasil e no exterior 

(mais de 100 publicações), e é autor e coordenador de 15 livros sobre Direito Tributário, dentre eles 

“Planejamento Tributário Internacional: Conceito de Beneficiário Efetivo nos Acordos contra a 

Bitributação” (2015). 

Dr. Roland A. Pfister | Badertscher Attorneys at Law, Zurique | Lucerne University of 

Applied Sciences and Arts, Lucerna 

Dr. Roland A. Pfister é graduado em Direito pelas universidades de Neuchâtel e Granada. Logo após 

a graduação, trabalhou para um escritório de advocacia internacional na Bélgica e um banco de 

investimento líder em Zurique. Posteriormente, trabalhou no departamento tributário de uma das 

empresas "Big Four" em Zurique/Genebra. De 2011 a 2014, trabalhou em um escritório de advocacia 

em Genebra e desde 2015, trabalha em uma empresa internacional em Zurique / Zug. Além disso, 

Sr. Pfister possui MBA Executivo em Gestão Patrimonicial e Doutorado em Direito Tributário 

Internacional pela Universidade de Neuchâtel. Sr. Pfister também foi Pesquisador Visitante na Harvard 

Law School e contribui regularmente com publicações em revistas fiscais e com palestras, 

frequentemente em programas de pós-graduação. Suas principais áreas de especialização incluem 

tanto as legislações doméstica da Suíça e de Liechtenstein como a legislação tributária internacional, 

com especial ênfase em planejamento patrimonial para pessoas físicas e jurídicas (incluindo fundos, 

trusts e parcerias). Sua atuação também tem como cerne a tributação de estruturas de investimento 

internacionais (em particular as estruturas de private equity) para investidores privados e 

institucionais. 

Dra. Tathiane Piscitelli | Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas, São Paulo 

Dra. Tathiane Piscitelli é formada em direito pela Universidade de São Paulo (USP), onde também 

concluiu seu mestrado e doutorado em Direito Tributário. Atua como professora de direito tributário 

na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e co-diretora do Centro de Direito 

Tributário da Faculdade da Faculdade de Direito de São Paulo, sendo responsável por um projeto de 

pesquisa sobre Aspectos Fiscais da Economia Digital. Desde 2017, Dra. Piscitelli é colunista regular 

do Valor Econômico, escrevendo semanalmente sobre aspectos controversos da legislação tributária. 

Também é juíza administrativa do Tribunal Municipal de Impostos de São Paulo e contribui 

regularmente para periódicos de direito e capítulos de livros voltados para a legislação tributária. 



 

 

 INFORMAÇÕES 

Prof. Dr. João Dácio Rolim | Rolim, Viotti & Leite Campos, São Paulo 

Dr. João Dácio Rolim é o sócio fundador e head da área de Direito Tributário no Rolim, Viotti & Leite 

Campos Advogados, onde atua em transações e litígios fiscais e auxilia clientes em uma extensa 

gama de assuntos tributários nacionais e internacionais. Rolim é doutor em tributação internacional e 

comparada pela Universidade Queen Mary (Londres) e em Direito Tributário pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (Brasil). Além disso, possui LLM em Tributos Internacional da London School 

of Economics and Political Science (LSE) e LLB da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo (USP). Dr. Rolim é reconhecido em diversas publicações internacionais tais como Chambers 

and Partners (Global e América Latina), Legal 500 e Latin Lawyer, como um dos mais admirados 

advogados em consultoria e contencioso tributário. É diretor da filial brasileira IFA (ABDF); Associação 

Ibero-Americana de Arbitragem Tributária; fundador do Instituto de Estudos Fiscais (IEFS) no Brasil; 

e, desde 2015 é consultor da UNECA (Comissão Econômica das Nações Unidas para a África). Dr. 

Rolim é professor na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e no Instituto Brasileiro de Direito Tributário 

(IBDT) no Brasil. Publicou vários artigos sobre direito tributário, incluindo o livro "Proporcionalidade e 

Tributação Justa". 

Luis Eduardo Schoueri | Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri, São Paulo / Rio 

de Janeiro / Brasília | Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo 

Luis Eduardo Schoueri é professor de Direito Tributário na Universidade de São Paulo ("USP"), vice-

presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário ("IBDT") e sócio fundador da Lacaz Martins, 

Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados. Obteve o mestrado em Direito pela Universidade de 

Munique e seu doutorado e licenciatura pela Universidade de São Paulo. Lecionou em diversos cursos 

de direito em universidades nos Estados Unidos e na Europa, incluindo a Universidade da Flórida 

(2007) e a Universidade de Economia e Negócios de Viena (2013-2018). Também foi professor de 

Direito da Hauser para o Semestre da Primavera de 2016 na Universidade de Nova York ("NYU"). 

Atualmente, trabalha como professor residente na IBFD. Além de vários artigos publicados no Brasil 

e no exterior, ele é autor de diversos livros sobre Direito Tributário. 

Susana Soutelinho | Advogada e sócia do Leite Campos Soutelinho e Associados, 

Sociedade de Advogados, Lisboa 

Susana Soutelinho estudou direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Depois de se 

formar na faculdade de direito, ela se juntou ao departamento de impostos de um dos escritórios de 

advocacia "Big Four" em Portugal (PLMJ). Mais tarde, ela abriu seu próprio escritório de advocacia 

com o professor Diogo Leite de Campos, cujo foco é consultoria e contencioso tributário. Possui um 

programa de pós-graduação no Instituto Superior de Gestão e um programa de direito universitário 

de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Desde 2007, é Especialista 

em Impostos pela Ordem dos Advogados de Portugal. Também atua como arbitro em tributos para o 

Centro de Arbitragem Administrativa e Tributária. É doutoranda na Faculdade de Direito da Escola 

Católica de Lisboa e escreveu vários artigos e um livro acadêmico. 

 

  

http://exchange-ideas.com/joao-dacio-rolim/


 

 

 INFORMAÇÕES 

A Exchange Ideas é uma organização internacional de treinamento e rede de contatos em impostos, gerenciamento de 

patrimônio e conformidade focada em questões práticas e conectando assessores financeiros, escritórios familiares, 

advogados, curadores e gestores de fundos e investidores, com profissionais líderes e acadêmicos no campo ("provedores 

de soluções"). A filosofia do Exchange Ideas é fornecer uma plataforma que atenda os dois extremos do relacionamento, 

conectando membros e permitindo que eles se beneficiem de uma comunidade consultiva, compartilhando tendências, 

conhecimentos e experiência de forma eficiente e econômica. 

Patrocinadores 

   

 

Público-Alvo 

Empreendedores, especialistas fiscais, advogados, fiduciários e gestores de fundos de hedge, 
representantes de empresas e escritórios familiares, gestores de relacionamento e qualquer pessoa 
interessada nas áreas de tributação, gerenciamento de patrimônio e conformidade fiscal. 
 

 

Exchange Ideas 

Todos os conferencistas podem participar durante a conferência fazendo perguntas diretamente ou 
enviando perguntas por escrito com antecedência para: info@exchange-ideas.com 
 

 

Dia e Hora  

Quinta-feira, 12 de abril de 2018. De 08:00 às 17:00 hs 
 

 

Língua 

Devido ao conteúdo e palestrantes internacionais, a conferência será em inglês e português. Serão 
fornecidas traduções simultâneas. 
 

 

Local do Evento 

O evento será realizado no World Trade Center São Paulo, localizado na Av. das Nações Unidas, 12.551 
Brooklin Novo, São Paulo. Para obter informações detalhadas sobre como chegar ao local, visite o site: 
http://www.wtceventscenter.com.br/visite/ 
 

 

Inscrições 

A inscrição on-line está disponível através no link: http://www.cvent.com/d/ftqgvk/4W 
Taxa de inscrição: Membros BRL 500, Não Membros BRL 650, Novo Membro BRL 800 
 

 

Acomodação 

Conferencistas terão taxas de hospedagem especiais no World Trade Center. Quartos individuais clássicos 
a partir de BRL 789,00 + taxas e quartos Twin Clássicos a partir de BRL 844,00 + taxas. As reservas 
poderão ser feitas diretamente através do e-mail: reservas@sheratonsaopaulowtc.com 
 

 

Contate-nos 

Email: info@exchange-ideas.com 
 

Join us on social media 
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