
   

 

 

No mundo globalizado e transparente de hoje, indivíduos, empresas e profissionais do Direito 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 2019 discutirá os desenvolvimentos mais recentes na legislação tributária brasileira na 
perspectiva do direito tributário nacional e internacional, além de incluir análises de direito comparado em jurisdições 
selecionadas. 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. 

Na parte da manhã, o foco será o desenvolvimento recente da legislação tributária brasileira, incluindo aspectos nacionais 
e internacionais, tais como: tratamento fiscal aplicável aos dividendos, regras CFC, a classificação dos países nas listas 
de paraísos fiscais, implementação das ações do Plano BEPS, a Troca Automática de Informações (AEOI), Common 
Reporting Standards (CRS) e o Country by Country Report.  

O primeiro workshop do evento abordará os aspectos práticos da legislação Indiana com análise das perspectivas de 
investimento tanto para empresas quanto para pessoas físicas brasileiras, nas perspectivas inbound e outbound. Por fim, 
o evento promoverá um painel sobre Programas de Residência e Cidadania para brasileiros de alta renda, abordando as 
vantagens e desvantagens de se mudar para outra jurisdição. Encerraremos programação matutina do evento com um 
painel sobre preservação de grandes riquezas em países regulados.  

Na parte da tarde, o evento abordará os impactos dos Tratados para evitar a Dupla Tributação da Renda assinados pelo 
Brasil com Argentina, Singapura e Suíça. Finalmente, 3 workshops darão 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 quanto para empresas, a partir do direito comparado, com as jurisdições selecionadas: EUA, Holanda, 
Luxemburgo, Suíça e Liechtenstein.  
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 PROGRAMAÇÃO 

08:30 Credenciamento 

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

 Alterações na legislação tributária nacional brasileira, incluindo o imposto sobre doação e herança, 

imposto sobre grandes fortunas, tributação de dividendos e regras CFC. 

 Implementação do BEPS no Brasil: Instrumento Multilateral (MLI); Intercâmbio Automático de 

Informações (AEOI); Common Reporting Standards (CRS) e o Country by Country Report. 

Presidente de mesa: João Dácio Rolim (Brasil), Palestrante: João Francisco Bianco (Brasil), 
Moderador: Leonardo Castro (Brasil) 

10:00 Workshop I: Planejamento Tributário para pessoas físicas e jurídicas brasileiras, por meio de 
estruturas de gestão de patrimônio em uma visão comparada com jurisdições selecionadas: 
Índia. 

 Estudos de caso sobre Planejamento Tributário sob uma perspectiva brasileira e jurisdições 

selecionadas. Cenários inbound: investidores indianos que investem no Brasil. 

 Estudos de caso sobre Planejamento Tributário sob uma perspectiva brasileira e jurisdições 

selecionadas. Cenários outbound: brasileiros visando à Índia para fins de investimento.  

Presidente de mesa: Marciano Godoi (Brasil), Palestrante: Assem Chawla (Índia), Moderadora: 
Isabel Garcia Calich (Brasil) 

10:50 Coffee break 

11:15 Programas de Residência Fiscal e Cidadania para brasileiros de alta renda 

 Requisitos de elegibilidade para mudança de residência fiscal ou cidadania. 

 Comparativo de vantagens e desvantagens. 

 Análise de jurisdições atraentes para cidadãos brasileiros.  

Presidente de mesa: Marcos André Catão (Brasil), Palestrante: Jacopo Zamponi (Suíça e Itália) 

12h00 Preservação Patrimonial no Mundo Regulado 

 Estudo de Casos 

Presidente de mesa: Ramon Tomazelo Santos (Brasil), Palestrante: Conde Francis von Seilern-
Aspang (Liechtenstein), Moderador: Roland Pfister (Suíça e Liechtenstein) 

12.30 Almoço 

14:00 Recentes Tratados para evitar a Dupla Tributação assinados pelo Brasil: Argentina, Cingapura e 
Suíça 

 Breve introdução à política Tributária Brasileira. DTCs em negociação: EUA e Reino Unido. 

Solicitação brasileira para se tornar membro da OCDE. 

 DTC com a Argentina: principais alterações, definição de “serviços técnicos”, identificação das 

questões mais comuns decorrentes da aplicação das disposições da DTC. 

 DTC com Cingapura: entrada em vigor, legislação doméstica versus disposições do tratado sobre 

dividendos, cláusula de nação mais favorecida, lógica para tratar “serviços técnicos” em um artigo 

separado do DTC. Estudo de caso prático envolvendo “juros sobre capital próprio”. 

 DTC com a Suíça: entrada em vigor, cláusula de troca de informações, justificativa para abordar 

“serviços técnicos” em um artigo separado do DTC. Estudo de caso envolvendo dividendos e a 

cláusula de Limitação de Benefícios (LoB). 

Presidente de mesa: Luciana Goulart Ferreira (Brasil), Palestrante: Luis Eduardo Schoueri 
(Brasil), Moderador: Rodrigo Caldas (Brasil) 



 

 

 PROGRAMAÇÃO 

15:00 Workshop II: Planejamento Tributário para pessoas físicas e jurídicas brasileiras, por meio de 
estruturas de gestão de patrimônio em uma visão comparada com jurisdições selecionadas: 
Suíça e Liechtenstein 

 Estudos de caso sobre planejamento tributário sob uma perspectiva brasileira e jurisdições 

selecionadas. Cenários inbound: investidores suíços e de Liechtenstein investindo no Brasil. 

 Estudos de caso sobre planejamento tributário sob uma perspectiva brasileira e jurisdições 

selecionadas. Cenários outbound: brasileiros visando à Suíça ou Liechtenstein para fins de 

investimento. 

Presidente de mesa: Frederico de Almeida Fonseca (Brasil) Palestrante: Conde Francis von 
Seilern-Aspang (Liechtenstein), Roland Pfister (Suíça) 

16:00 Coffee break 

16:30 Workshop III: Planejamento Tributário para pessoas físicas e jurídicas, brasileiras, através de 
estruturas de gestão de patrimônio em uma visão comparada: EUA 

 Consequências da Reforma Tributária americana nos âmbitos local (EUA) e internacional. 

 Estudos de caso sobre Planejamento Tributário sob uma perspectiva brasileira e jurisdições 

selecionadas. Cenários inbound: investidores dos EUA que investem no Brasil. 

 Estudos de caso sobre Planejamento Tributário sob uma perspectiva brasileira e jurisdições 

selecionadas. Cenários outbound: brasileiros visando os EUA para fins de investimento. 

Presidente de mesa: Antonio Carlos Rodrigues do Amaral (EUA), Palestrante: Phillip Postlewaite 
(EUA), Dr. Mitch Weiss (EUA) 

17:30 Workshop IV: Planejamento Tributário para pessoas físicas e jurídicas, brasileiras, por meio de 
estruturas de gestão de patrimônio em uma visão comparada com jurisdições selecionadas: 
Holanda e Luxemburgo 

 Estudos de caso sobre Planejamento Tributário sob uma perspectiva brasileira e jurisdições 

selecionadas. Cenários inbound: investidores holandeses e luxemburgueses investindo no Brasil. 

 Estudos de caso sobre Planejamento Tributário sob uma perspectiva brasileira e jurisdições 

selecionadas. Cenários outbound: brasileiros visando os Países Baixos ou Luxemburgo para fins de 

investimento.  

Presidente de mesa: Frederico de Almeida Fonseca (Brasil), Palestrante: Beat Baumgartner 
(Luxemburgo e Holanda) 

18:30 Coquetel e Networking 



 

 

 INFORMAÇÕES 

Dr. Beat Baumgartner I Loyens & Loeff Switzerland LLC, Suíça 

Advogado e perito fiscal suíço, é sócio do escritório de Zurique da Loyens & Loeff. Sua atuação 

se concentra na tributação suíça e internacional, M&A, financiamento e transações no mercado 

de capitais. Antes de ingressar na Loyens & Loeff Beat trabalhou em um importante escritório 

suíço de advocacia e uma empresa Big Four em Zurique. Seus clientes incluem empresas 

multinacionais, fundos de private equity e pessoas físicas de alta renda.  

 

 

 

 

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

Dr. João Francisco Bianco é sócio da área de Direito Tributário do escritório Mariz de Oliveira e 

Siqueira Campos. PhD e Mestre em Direito Tributário. Trabalhou muitos anos como conselheiro 

fiscal do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Tributos Federais do Brasil (CARF). 

Professor de Direito Tributário e membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT). 

 

 

 

 

 

Marcos André Vinhas Catão I Associação Brasileira de Direito Financeiro, Brasil 

Marcos Catão é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. 

Doutor em Direito Público pela Universidad San Pablo – CEU/Espanha. Membro do Standing 

Scientific Commitee da IFA – International Fiscal Association. Diretor da ABDF – Associação 

Brasileira de Direito Financeiro.  

 

 

 

 

 

Rodrigo Caldas | Raízen, Brasil 

Advogado com experiência nas áreas Jurídicas e Tributária em empresas como BG Group e 

Diageo. Atualmente lidera o Departamento Tributário/Fiscal da Raízen, multinacional sediada no 

Brasil na área de energia, com operações globais e unidades de negócios em diversas 

jurisdições. Rodrigo possui um LLM em Direito Tributário pela King's College London. 

 

 

 

 

 

Isabel Garcia Calich da Fonseca | Huck, Otranto, Camargo, Brasil 

Isabel Garcia Calich da Fonseca é sócia na área de Direito Tributário do escritório Huck, Otranto, 

Camargo Advogados, com sede em São Paulo, Brasil. Possui LL.M (Master of Laws) e PhD 

(Doctor of Philosophy) em direito tributário pela London School of Economics and Political 

Science (LSE). Advogada reconhecida nacional e internacionalmente por diversos rankings, 

Isabel é membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), da International Fiscal 

Association (IFA) e do STEP.  

 

 



 

 

 INFORMAÇÕES 

Leonardo Freitas de Moraes e Castro | Brasil 

Doutorando em Tributação Internacional pela Universidade de Leiden (Holanda) e doutorando 

em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo (USP), onde já obteve seu mestrado 

também em Direito Tributário. LL.M. em Direito Tributário pela Georgetown University Law 

Center, sendo premiado com uma bolsa integral - Graduate Tax Scholar - e o Dean's Certificate. 

Pós-graduado em Tributação pelo IBET e em Tributação Internacional pelo IBDT; JD na PUC-

Rio e B.A. em Contabilidade na FIPECAFI. Desde 2014 é Juiz Administrativo do Tribunal de 

Impostos e Taxas de São Paulo (TIT/SP). Professor convidado do IBDT, FBT e FIPECAFI, 

recebeu vários prêmios acadêmicos internacionais (TTN Taxation, bolsa de estudos IBA Tax, 

Jack Batievsky e IFA Poster Program). Possui extenso acervo de publicações e publicou 15 livros 

sobre Direito Tributário e Tributação Internacional, como o “Planejamento Tributário 

Internacional: Conceito de Benefício Efetivo nos Acordos contra uma Bitributação” (2015). 

Luciana Goulart Ferreira, Rolim, Viotti e Leite Campos, Brasil 

Sócia do Rolim, Viotti e Leite Campos Advogados e uma das responsáveis pelo contencioso 

tributário do escritório. Atua na área de Direito Tributário há mais de 20 anos, sendo reconhecida 

por sua expertise em questões tributárias nacionais e internacionais. É autora de diversas 

publicações em Direito Tributário e foi conselheira do Conselho de Contribuintes do Estado de 

Minas Gerais no período de 2014 a 2016. Atualmente é membro do Conselho Tributário da 

Fecomércio/MG. Luciana é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-MG) e Mestre em Direito Público pela mesma instituição. Possui também pós-

graduação em Regulação do Setor Elétrico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e atualmente 

cursa o Executive LLM em Direito Empresarial pela CEU Law School. Luciana é reconhecida 

como destaque por diversos rankings tais como Chambers and Partners Global: Tributário, 

Chambers and Partners Latin America: Tributário, IFLR: Resolução de Disputas, Societário e 

Tributário e Latin Lawyer 250: Tributário. 

 

 

 

Aseem Chawla | ASC Legal, Solicitors & Advocates, Indía 

Aseem Chawla é advogado líder na ASC Legal, Solicitors & Advocates, em Nova Delhi. Aseem 

é membro do Conselho da Ordem dos Advogados da Índia e Revisor Oficial de Contas. Detentor 

do certificado de Política Tributária e Administração da Harvard Kennedy School. Aseem tem 

vasta experiência em assessoria em diversos assuntos tributários, incluindo impostos 

internacionais, estruturação de investimentos inbound e outbound e questões tributárias 

transnacionais, consultoria corporativa e de negócios, controle de câmbio e leis regulatórias e de 

lavagem de dinheiro. Reconhecido também por sua expertise em planejamento imobiliário, 

herança e governança familiar, trusts e clientes privados, incluindo clientes nacionais e 

internacionais, indivíduos e curadores de alta renda e escritórios familiares. Aseem atualmente 

é o Presidente Regional da Câmara de Comércio Indo-Americana (IACC) e foi nomeado pelo 

Ministério das Finanças, no Governo da Índia, como Diretor não-executivo de uma das principais 

companhias de seguros gerais estatais. 



 

 

 INFORMAÇÕES 

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

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). 

Dr. Antonio Carlos Rodrigues do Amaral | RVLC AMARAL NEW YORK, EUA 

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

ao Rolim Viotti & Leite Campos Advogados. Professor convidado na Columbia Law School, Nova 

York e Professor na Universidade Mackenzie (licenciado). 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 Fecomércio 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, Brasil 

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 da comissão 

de Direito Empresarial e Regulatório da Associação Brasileira de Advogados (OAB). 



 

 

 INFORMAÇÕES 

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

Sciences and Arts, Suíça 

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 

Dr. Philip F. Postlewaite | Northwestern University Pritzker School of Law, EUA 

Dr. Philip é expert na área de Direito Tributário e ministrou cursos sobre tributação corporativa, 

societária e internacional ao longo de sua carreira. Professor de Direito da Harry R. Harrow e 

fundador e atual Diretor do Programa de Pós-Graduação em Finanças da Faculdade de Direito 

Pritzker, da Northwestern University. Também atua no Conselho Executivo USA da International 

Fiscal Association. Autor de inúmeros artigos e livros sobre tributação internacional. Dr. Philip 

recebeu seu B.B.A pela Texas Christian University, J.D. pela Universidade da Califórnia na 

Berkeley School of Law, LL.M em Taxation pela New York University School of Law. 

Dr. João Dácio Rolim | Rolim, Viotti & Leite Campos, Brasil 

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 PhD 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; Publicou vários artigos sobre direito 

tributário, incluindo o livro "Proporcionalidade e Tributação Justa". 

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


 

 

 INFORMAÇÕES 

Ramon Tomazelo Santos | Brasil  

Ramon Tomazela Santos é doutorando na Universidade de São Paulo (USP). Tem um LLM em 

tributação internacional pela Universidade de Economia e Negócios de Viena e um LLM em 

direito tributário pela Universidade de São Paulo (USP). Membro do Instituto Brasileiro de Direito 

Tributário (IBDT) e professor visitante em diversos cursos de pós-graduação no Brasil. 

 

 

Dr. Luis Eduardo Schoueri | Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri | University 

of São Paulo Law School, Brasil 

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. 

Count Francis von Seilern-Aspang, TEP | INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR ETS, 

WEALTH PRESERVATION EXPERTS, Liechtenstein 

Conde Francis von Seilern-Aspang é diretor executivo e presidente do Comitê Executivo da 

Industrie- und Finanzkontor Ets, uma empresa líder no mercado de gestão e preservação de 

longo prazo e transgeracional de fortunas e riquezas, especialmente riqueza familiar. Além disso, 

ele é vice-presidente da Seilern Investment Management Ltd., uma empresa de administração 

de investimentos independente e de capital fechado. Membro do STEP (Society of Trust and 

Estate Practitioners) 

Dr. Mitchell B. Weiss | Deloitte Tax LLP | Northwestern University Pritzker School of Law, 

EUA 

Dr. Mitch tem mais de 20 anos de experiência em tributação internacional, durante os quais 

assessorou grandes empresas, nacionais e internacionais, em vários assuntos incluindo a 

estruturação fiscal eficiente de expansões, disposições, reorganizações e financiamentos 

internacionais. Dr. Mitch é um advogado licenciado e CPA em Illinois. Palestrante em vários 

eventos envolvendo temáticas relacionadas ao Direito Tributário. Membro do Conselho 

Consultivo do International Tax Journal e do Conselho Executivo da International Fiscal 

Association. Como professor adjunto no LL.M em Tax Program na Northwestern University 

Pritzker School of Law, Dr. Mitch ministra um curso avançado sobre a tributação internacional de 

parcerias. Possui diversos artigos e livros sobre tributação internacional e antes de ingressar na 

Deloitte Tax, Dr. Mitch trabalhou nos grupos tributários internacionais da Arthur Andersen, Sidley 

& Austin e Hogan Lovells. Possui B.S. e mestrado em impostos pela Southern Illinois University 

e J.D. pela University of Chicago Law School. 



 

 

 INFORMAÇÕES 

Jacopo Zamponi | Henley & Partners, Zurique 

Jacopo Zamboni é diretor e consultor da Henley & Partners Switzerland AG. Sua experiência 

envolve planejamento de residência e cidadania para bancos privados, escritórios familiares e 

advogados, em toda a Suíça e Luxemburgo. Antes de ingressar na Henley & Partners, o Jacopo 

trabalhou para uma companhia de seguros suíça, onde assessorou multinacionais e administrou 

relacionamentos com bancos privados suíços que exigiam soluções de seguro sob medida para 

pessoas com alto patrimônio líquido. Jacopo é mestre em Finanças pela Universidade Bocconi, 

na Itália, e é fluente em inglês, italiano e francês. 

  



 

 

 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. 

 

Patrocínio 

Global Gold Sponsor 

 

Bronze Sponsor 

 
 

 

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, 21 de março de 2019. De 08:30 às 18:30  
 

 

Idioma 

Devido ao conteúdo e palestrantes internacionais, a conferência será em inglês e português. Será ofertado o 
serviço de tradução simultânea. 

 

 

Local do Evento 

L'Hotel PortoBay - Alameda Campinas, 266 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01404-000. Para mais 
informações, acesse o site do hotel: www.portobay.com 
 

 

Inscrições 

Inscrições online, clique aqui ou se preferir, entre em contato com Angela Escobosa Fonte (+55 11 3723-7300 / 
a.fonte@rolimvlc.com).  
Valor por participante: R$650,00 (almoço não incluído) 
*Membros do IBDT, ABDF, IEFi e outras associações possuem 10% de desconto. 
 

 

Acomodação  

Tarifas exclusivas para participantes do evento no L’Hotel Porto Bay. Entre em contato com o hotel e mencione 
sua participação. 
 

 

Contate-nos 

Email: info@exchange-ideas.com 
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