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O Seminário Customs Compliance é uma oportunidade inédita para discussão de 

temas ligados à realidade de empresas brasileiras que atuam no comércio exterior.

regem e pelo impacto e cumprimento das mesmas pelos particulares, a abordagem do 

evento permitirá a troca de experiências visando às melhores práticas na gestão 

empresarial.

Analisando as relações aduaneiras pelas normas internacionais e locais que as 

As importações brasileiras quadruplicaram na 

última década, chegando a 400 bilhões de dólares em 

2010, mas a estrutura aduaneira do Brasil e a 

preparação dos operadores econômicos (importadores 

e exportadores) pouco evoluiu. 

A modernização da aduana brasileira, 

seguindo os padrões internacionais, é um compromisso 

assumido pelo nosso país e um requisito necessário 

para aumento dos fluxos de comércio internacional do 

Brasil.

O  Seminár io Internacional  Customs 

Compliance tem como objetivo abordar temas técnicos 

de interesse aduaneiro, analisando o panorama atual e 

os novos rumos aduaneiros mundiais projetados, que 

consistem nos seguintes fatores:

Para que as empresas possam acompanhar as 

alterações que estão sendo promovidas – não sendo 

surpreendidas pelas mesmas –, é necessário o 

conhecimento dos pilares que orientam os novos 

programas governamentais em implantação no Brasil. 

Esses padrões são estabelecidos por normas e 

entendimentos internacionais no âmbito de 

Organizações Multilaterais (OMC, OMA, UNCTAD e 

OCDE).

Com expositores brasileiros e estrangeiros 

escolhidos de forma a criar equilíbrio entre as 

experiências da indústria, prestadores de serviços e 

acadêmicos, o evento é uma grande oportunidade para 

busca das melhores práticas. 

Aproveite essa oportunidade exclusiva para 

participar de um evento de alto nível inédito no 

Brasil. Contamos com a sua presença!

AS DIRETRIZES QUE SERÃO ADOTADAS PARA MODERNIZAÇÃO DAS RELAÇÕES ADUANEIRAS

Acordos internacionais de comércio; 

Forte aumento dos fluxos de importação; 

Monitoramento de segurança de carga; 

Busca da regularidade aduaneira; e 

Combate à corrupção no comércio internacional. 
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Abordagem

Expositores

Metodologia

Organização

Diferenciais do evento

As relações aduaneiras são decorrentes de normas internacionais que buscam uniformizá-las mundialmente. Para 
entender os detalhes das normas brasileiras é necessário conhecer as convenções internacionais que as fundamentam.

Expositores brasileiros e estrangeiros com experiências em questões aduaneiras relacionadas a grandes grupos 
empresariais em diversos países do mundo.

Para transmitir o conhecimento de forma direta e simples, a montagem do programa desenvolve uma linha lógica de 
apresentação e as exposições serão coordenadas por facilitador que buscará trazer ainda mais as questões para a 
realidade do público presente.

De forma a acomodar o importante público presente, a organização buscou realizar o evento em local apropriado, com 
refeições de qualidade, acesso à internet, material didático disponibilizado, estacionamento e todo conforto necessário.

De forma exclusiva, o Seminário Customs Compliance tratará conjuntamente do contexto internacional e de seu reflexo 
nas rotinas das empresas em operação no Brasil.

Estimula a troca de experiência entre as áreas envolvidas nas relações aduaneiras em diferentes culturas e ambientes.

Não haverá pesadas e demoradas palestras, mas debates interativos com a participação do público.

Programe-se para passar o dia 11 de agosto de 2011 conosco, será uma grande realização!
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Informações Gerais

Data:
Local:

Horário: 

 11 de agosto de 2011
 The Royal Palm Resort 

Rod. Anhanguera, km 92 - Campinas/SP
Das 8h00 às 19h00

e-mail: 
Dúvidas: 

evento@customscompliance.com.br
duvidas@customscompliance.com.br

Inscrições Abertas / Vagas Limitadas
 Acesse: www.customscompliance.com.br
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Programa

8h00 -

8h15 -

8h30 -

Ementa: 

9h00 -

Ementa:

9h30 -

10h00 -

Ementa: 

 Cadastramento e Welcome Coffee

 Apresentação do Evento – Agenda de Trabalho

Eduardo Machado
Diretor Acadêmico 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

 Acordo de Facilitação de Comércio da OMC e da OMA

Abordar tema que está sendo negociado na Rodada Doha da OMC, que trata das iniciativas de segurança da cadeia 
de fornecimento e da modernização do comércio e das aduanas. A Facilitação de Comércio visa à redução da 
burocracia e custos nos trâmites e procedimentos aduaneiros.

 Segurança da Cadeia de Suprimentos - ISO 28000

Carlos Farfan
Presidente
Asociación de Empresas Seguras – Colômbia

 
Com o crescimento das ações terroristas, tráfico de entorpecentes e o roubo de carga em diversas partes do mundo, 
o problema da segurança na cadeia de suprimentos passou a ser uma preocupação prioritária na maior parte dos 
países. Uma iniciativa nesse sentido foi estabelecida pela OMA, que pela Convenção de Kyoto definiu uma Estrutura 
Normativa para a Segurança e a Facilitação do Comércio Internacional (SAFE Standards). A palestra abordará os 
elementos para construção de uma cadeia de suprimentos segura, sob a norma ISO 28000 

 Coffee Break

 Painel 1 – Linha Azul e Operador Econômico Autorizado

Facilitador: 
Omar Rached
Sócio
AIV Auditoria Aduaneira

Este Painel demonstrará iniciativas de cooperação entre aduana e setor privado que são pilares da modernização 
aduaneira.

André Barbosa
Analista de Comércio Exterior 
Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX
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           Compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da OMA

Cristiano Morini
Coordenador Acadêmico
Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP

Reflexão sobre o compromisso brasileiro de reformulação do Sistema Aduaneiro conforme os padrões da 
Organização Mundial das Aduanas.

 
 
            O Operador Econômico Autorizado no México

Rogelio Cruz
Sócio
Trusted Trade Alliance

Exposição dos trâmites e mudanças feitas no México para implantação do Operador Econômico Autorizado, 
seguindo o modelo da OMA.
 

         
  Linha Azul – Um caso de sucesso

Luciana Pan
Import/Export & ITL Leader Latin America
DuPont do Brasil S/A
 

Discorrer sobre o processo de implementação do programa Linha Azul, suas vantagens e controles internos 
necessários para manutenção da regularidade aduaneira.

Lunch Break

Código Aduaneiro do Mercosul e gestão de riscos aduaneiros 

Alejandro Perotti
Sócio
Alais & De Palacios – Abogados, Buenos Aires

Explicar as possibilidades trazidas pelo Código Aduaneiro do Mercosul para integração dos sistemas aduaneiros de 
rastreabilidade de processos para gestão de riscos aduaneiros. 

Ementa:

Ementa:

Ementa:

12h00 - 

13h00 - 

Ementa: 

11 de agosto / The Royal Palm Resort

Programa



www.customscompliance.com.br

13h30 -

Ementa: 

Ementa:

Ementa: 

Ementa:

 Painel 2 – Regularidade Aduaneira

Facilitador: 
Alexandre Lira
Sócio
Lira & Associados 

Com a finalidade de evidenciar as obrigações dos particulares que são as contraprestações pela facilitação 
aduaneira objetivada, nesse painel serão discutidas e demonstradas melhores práticas para gestão das atividades 
de importação e exportação de grandes empresas. 

         
           Atribuições da área de comércio exterior na gestão normativa

Gilberto Matoso
Consultor Aduaneiro
Fiat Services

 
Sistematizar e debater as obrigações governamentais decorrentes do comércio exterior e a organização dos 
departamentos de comércio exterior das empresas para seu cumprimento. 

          
          Seleção e avaliação dos prestadores de serviços na área aduaneira

Rita Prado
Gerente de Operações
Boston Scientific Group

Ressaltar a importância de contar com prestadores de serviços aduaneiros dedicados ao cumprimento das normas 
aduaneiras. 

          
          Descrições e classificações tarifárias de mercadorias

Francisco D'Angelo 
Consultor Aduaneiro
Lira & Associados

 
Será ventilado o tema das descrições e classificações tarifárias, com ênfase na manutenção da regularidade pelas 
empresas com estruturas de produtos de grande complexidade.          
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  Normas Internacionais Anti-Corrupção – ONU, OCDE e FCPA

Fernando Locatelli
Assessor Jurídico
AEL Sistemas S.A. (Elbit Corporation)

Demonstrar os tratados internacionais e outras normas de prevenção à prática da corrupção em operações de 
empresas globais e no comércio internacional, expondo a mudança de paradigma frente às práticas até então 
existentes.

 Coffee Break

 Painel 3 – Regimes Aduaneiros Especiais

Facilitador: 
Cristiano Morini
Coordenador Acadêmico
Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP

O 3º Painel terá como finalidade expor regimes aduaneiros de grande complexidade e especificidade, com a 
presença de debatedores de grandes empresas usuárias desses regimes, e também do principal regime aduaneiro 
brasileiro.

 

           O Recof e Regularidade Aduaneira

José Américo Nobile
Gerente de Tráfego e Comércio Exterior
Caterpillar

Tem como objetivo relacionar a cultura e compromissos corporativos de cumprimento da legislação com os rigores e 
controles do RECOF.

           Utilização do regime DAF

Giovane França
Consultor de Projetos de Comércio Exterior
TAM Linhas  Aéreas

Demonstrar as particularidades do Depósito Afiançado, regime aduaneiro especial decorrente da Convenção de 
Aviação Civil Internacional.

          

15h00 -

Ementa: 

15h30 -

16h00 -

Ementa: 

Ementa: 

Ementa: 
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           Discussões sobre drawback

Alexandre Lira
Sócio
Lira & Associados 

Atualizar os participantes quanto às alterações normativas do regime aduaneiro especial e demonstrar critérios da 
RFB em procedimentos fiscais em atos concessórios de drawback.

 Painel 4 – Conclusões e Destaques

Facilitador: 
André Barbosa
Analista de Comércio Exterior 
Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX

 
Concluir o encadeamento lógico de temas que compõe o programa do evento, demonstrando os planos de ações a 
serem tomadas pela Alfândega e Setor Privado, visando à modernização das relações aduaneiras.

           Programa Global de Regularidade Aduaneira (“Global Trade Compliance”)

Michael Zecchino
Global Customs Compliance Manager
GE Aviation

Demonstrar metodologias de gestão global da regularidade aduaneira e os passos necessários para cumprimento 
das normas aduaneiras pela indústria.

           Modernização da Aduana Brasileira

Omar Rached
Sócio
AIV Auditoria Aduaneira

Destacar as dificuldades que prejudicam as relações aduaneiras no Brasil e ações concretas que deveriam ser 
seguidas para modernização da aduana brasileira, para cumprimento dos requisitos de segurança e facilitação 
necessários para aumento da competitividade e participação da indústria brasileira no comércio internacional.

 Encerramento e Confraternização – Lançamento do ICI

Ao final do evento, todos são convidados ao coquetel com música ao vivo para  confraternização e 
lançamento do Instituto de Comércio Internacional – ICI.

Ementa: 

 

17h30 -

Ementa:

Ementa: 

Ementa: 

18h30 -

11 de agosto / The Royal Palm Resort

Programa



www.customscompliance.com.br

Realização

O Instituto de Comércio Internacional – ICI é uma entidade educacional sem fins lucrativos voltada ao conhecimento 

das normas que regem o comércio internacional, analisando as mesmas sob o prisma de sua aplicação nas rotinas 

empresariais.

O ICI surge com a missão de facilitar as relações de particulares com o governo no comércio internacional pelo 

conhecimento das normas aplicáveis. Com o cumprimento da legislação o particular conquista a condição de 

regularidade, o que lhe permite exigir a sua contraprestação na relação com o governo.

Este enfoque substitui o modelo tradicional de trabalho desenvolvido na condução das relações entre particulares e 

governo, que consiste em reivindicações específicas. Ações pontuais não resolvem as necessidades brasileiras, 

apenas pela mudança cultural será possível a modernização do sistema.

O “1º Seminário Internacional Customs Compliance – Novos Rumos Aduaneiros” é o evento inaugural do ICI. 

Contamos com a sua presença para juntos desenvolvermos o conhecimento necessário para contribuir com a 

modernização.

Conheça o ICI

Apoio:

www.liraa.com.br www.aivauditoria.com.br
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