AGENDA COMPLETA – SYNERGY 2016
SESSÃO PRINCIPAL – MANHÃ
Horário Temas e Palestrantes
Tecnologia a favor do negócio como aliada na gestão tributária e de comércio exterior.
Como ficar à frente em um universo tributário tão dinâmico? Com regulamentações complexas, globalização crescente,
aumento da fiscalização e pressões internas, os departamentos tributários e financeiros no mundo todo estão
sobrecarregados. Dentro deste cenário, vamos falar sobre os principais desafios para os profissionais que atuam nesta
área, abordando também o uso da tecnologia no aperfeiçoamento de processos internos para ganhar tempo, poupar
recursos e transformar a gestão tributária e de comércio exterior.

Palestrante: Menotti Franceschini
09:00
às
09:30

Diretor geral de Comércio Exterior da Thomson Reuters no Brasil
Graduado em Análise de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-Campinas, pós-graduado
em Gestão Empresarial - MBA da ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing e possui Curso de Extensão
em Gestão de Projetos - PMI. Trabalhou na Softway praticamente desde a sua criação, sendo um dos ex-sócios até a
aquisição pela Thomson Reuters. Participou de vários projetos de implementação de soluções de software para a área
de Comércio Exterior e para toda a estrutura da empresa / criação da área técnica (criação de fábrica de software,
processos de qualidade para a certificação CMMI, entre outros) para Negócios / Área de Estratégia, sendo
responsável pelas vendas / negociação de vários projetos / contratos para as maiores empresas de importação e
exportação no país, bem como a criação de toda a área de vendas globais da empresa. Está ativamente envolvido na
estratégia e operações de M&A na empresa com grandes casos de sucesso hoje. A solução ONESOURCE Global
Trade (Powered by Softway) é a plataforma global para o comércio internacional (GTM-Global Trade Management) da
Thomson Reuters e hoje Menotti é o Diretor Geral para a GTM no Brasil P&L.

Depois da Tempestade: Por que e como a economia deve melhorar e surpreender positivamente a
partir de agora?
09:30
às
10:15

Ricardo Amorim falará sobre como a economia brasileira deve se comportar depois da recente crise que assolou o país,
tendo sido considerada uma das mais graves e pessimistas da história. Como chegamos à mais profunda recessão em um
século? Que erros nos levaram à crise? Como sairemos dela? Por que a recuperação econômica surpreenderá pela força?
Como sustentar essa recuperação inicial? Quais as lições e o legado da crise brasileira?

Palestrante: Ricardo Amorim
Economista formado pela Universidade de São Paulo, com pós graduação pela ESSEC de Paris, apresentador do
programa Manhattan Connection do canal (Globonews). É considerado o Economista mais influente do Brasil de
acordo com a revista Forbes internacional e possuí mais de 14 anos no mercado financeiro.

O contexto da visão geral do Sped para o anos de 2017 e 2018, abordando o correlacionamento
entre a EFD-Contribuições, a EFD-Reinf e o eSocial.
Irá abordar uma visão geral do Sped para o anos de 2017 e 2018, abordando o correlacionamento entre a EFDContribuições, a EFD-Reinf e o eSocial.

10:30
às
11:15

Palestrante: Jonathan Formiga
Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil . Supervisor da Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Social sobre a Receita – EFD Contribuições (SPED).
Instrutor da Escola Superior de Administração fazendária – ESAF. Instrutor de MBA sobre Gestão Tributária, da
Fundace/USP – 2010 a 2016. Instrutor de Especialização em Auditoria Fiscal, Universidade de Fortaleza/ESAF –
2014. Instrutor de Especialização em Gestão Tributária, Dalmass, Belém/Pará – 2016. Coautor do “Manual do PIS
e da COFINS” - FISCOSoft Editora, São Paulo, 2013. Coautor do livro “SPED e Sistemas de Informações –
FISCOSoft Editora, São Paulo, 2013. Graduado em Administração, Economia e Direito.

Malhas Fiscais – Como Minimizar Riscos e Exposição Fiscal: o Fisco em ritmo de lava jato – as
novas malhas fiscais.
11:15
às
12:00

SPED, BIG DATA, Business Intelligence (BI), RFID são algumas ferramentas tecnológicas que estão gerando uma inovação
disruptiva no relacionamento dos FISCOS com as empresas. Oferecer uma visão prática (ou estratégica se preferirem) dos
impactos das novas tecnologias fiscais na gestão tributária das empresas, seus usos, consequências e abrangências é o
objetivo desta palestra.

Palestrante: Edgar Madruga
Professor e Auditor. Administrador de Empresas, pós-graduado em Informática Pericial. Especialista em
Empreendedorismo Tributário e Inovação Fiscal. Coordenador do MBA em Contabilidade e Direito Tributário do
Instituto de Pós Graduação – IPOG. Co-autor do livro SPED e Sistemas de Informação e do livro Contabilidade e
Gestão de Tributos, ambos da da editora Fiscosof. Autor do Blog do SPED (www.blogdosped.com)

Painel de Debate: Desafios de Compliance & Governança Tributária e Comércio Exterior.
O Painel será formando por C-Levels, reguladores e decisores que irão discutir o Cenário 2017, considerando os Desafios
de Compliance que as empresas estão enfrentando, bem como as melhores práticas sobre a Governança Fiscal, Tributária,
de Comércio Exterior e Tecnologia. Os participantes irão discutir os Direcionamentos Estratégicos para Competitividade das
Empresas. Considerando o quanto os profissionais destas áreas precisam manter-se atualizados para melhor tomada de
decisão em especial no Brasil, onde lidam com um alto número de alterações legais tributárias e de comércio exterior
diariamente.

Moderador:
Brad Haynes – Reuters News
Senior Correspondent da Reuters News em São Paulo desde 2011, especializado em cobertura de economia e
negócios. Anteriormente trabalhou com a Reuters no Chile e com o Wall Street Journal em Washington.

12:00
às
12:45

Convidados Especiais:
Rene Marzagão
CFO & Vice President of Finance Latin America, Eaton

Carlos Augusto da Rosa Gomes
Sênior Tax Counsel & Country Tax Leader

Leonidas Borio
Tax & Treasury Director - South America, Praxair/White Martins

Jose Leonelio de Souza
Head de Business Development Manager de Governança, Risco e Compliance da Thomson Reuters.
Consultor em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Atuou por 30 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance, sendo os últimos 12 anos na implantação e gestão de
programas de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil e em dependências de empresas brasileiras no exterior.
Professor da FIA – Fundação Instituto de Administração – no curso de Pós em Gestão de Riscos de Fraudes.
Co-autor do livro: Compliance – A Nova Regra do Jogo
Certificado ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist.

SESSÕES PARALELAS – TARDE
Sessão A
SPED Bloco K e RECOF SPED: indo além de atender a obrigação legal e de garantir compliance.
Principais aspectos do BLOCO K e os impactos nos processos e rotinas das empresas. RECOF SPED- Pontos relevantes
do processo e oportunidades.

Palestrante(s):
Carolina Verginelli

14:00
às
14:50

Sócia - Consultoria Tributária – Deloitte
Ingressou na firma em 1999 na área de Impostos Indiretos, atuando como gerente de Consultoria Tributária a partir
de 2004, em 2015 foi promovida a sócia.
Adquiriu grande experiência profissional através da liderança de projetos de consultoria tributária, relacionados à
área dos tributos indiretos .
É palestrante em seminários relacionados à área de Consultoria Tributária, bem como participa dos treinamentos
internos relacionados à prática.
Bacharel em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (UniFMU), em 2000.
Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2008.
Pós-graduanda em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET).

Eliane Cristina Cunha Di Domenico
Diretora Impostos Indiretos - Deloitte
Trabalha há 7 anos na Deloitte Touche Outsourcing Serviços Contábeis e Administrativos LTDA.
Experiência em ICMS, ICMS-ST, IPI, ISS, retidos INSS, IR e CSRF.
Responsável pela área de lmpostos Indiretos, desde a área de recebimento fiscal até a apuração e entrega das
obrigações acessórias, SPED-Fiscal, EFD Contribuições, GIA, e demais Obrigações Acessórias Estaduais, Municipais
e Federais. Experiência em diversos ramos de atividade de empresas de serviço, manufatura e varejo.
Responsável pela validação das ferramentas de Compliance melhorando a qualidade, o tempo e controle dos
processos para garantir a governança tributária.

15:00
às
15:50

Tendências Tributárias: Processo Fiscalizatório, SISCOSERV, Incentivos R&D e outras tendências.

Com mais de 300 mil regras tributárias ativas entre as esferas municipais, estaduais e federal, o Brasil possui um ambiente tributário único
Neste contexto e com a modernização dos formatos de obrigações, estar em conformidade com as regras tributárias e utilizar incentivos
fiscais tornam-se desafios adicionais que dependem da correta orquestração de atividades combinada à tecnologia de suporte.

O painel da EY abordará as tendências fiscalizatórias tanto em obrigações quanto em benefícios fiscais, explorando os caminhos para um
necessário alinhamento às tendências tributárias.

Palestrante(s):
Marcos Ricardo
Gerente sênior de Impostos da EY Brasil, Ricardo possui mais de vinte anos de experiência, tendo atuado em projetos
de consultoria em Administração de Recursos Organizacionais, Processos , Operações e Melhorias Contínuas
focados nas áreas Tributária, Trabalhista e Previdenciária. Administrador de empresas com especialização em Gestão
Estratégica de Serviços, Marcos participou de diversos projetos em indústrias como Agronegócio, Automotiva,
Educação, Farmacêutica, Química, Saúde, Setor Público, Terceirização/Outsourcing/Shared Services e Varejo.

Roberta Ezar
Sócia de Tax Technology da EY com 14 anos de experiência em consultorias multinacionais. Principais experiências
em projetos:Implementação de módulos sistêmicos - SPED ( ECD, ECF, EFD, EPC, e outros), Tax Performance
Advisory Projects, Sensibilização Fiscal do ERP, Determinação Fiscal (Tax Determination), Melhoria de processos –
mapeamento e redesenho, Transformação da area fiscal, Análise da Função Fiscal, Remediação de dados (Big Data
Remediation Projects), Tax Dashboards, Compliance Eletrônico, entre outros.

Ressarcimento de Crédito ICMS
Abordaremos o ressarcimento do ICMS, que é assegurada ao contribuinte quando não ocorrer operação ou prestação
subsequente (ICMS-ST), ou forem às mesmas não tributadas, isentas, ou com redução de Base de Cálculo ou Alíquota (ICMS).
O pedido de ressarcimento é uma forma de realizar o crédito de ICMS que está parado em conta contábil do Ativo, mas para
que o pedido seja atendido, devemos observar a legislação vigente e Compliance entre as Obrigações Acessórias.

16:00
às
16:50

Palestrante: Charles R. Wruck
Gerente na área de Tax Technology Group, KPMG
Charles Wruck é Gerente na área de Tax Technology Group. Entre setembro de 1998 a 2007, atuou em
departamentos de Controladoria e Contabilidade em empresas de grande porte do ramo têxtil.
De 2008 em diante, trabalhou em empresas de Auditoria e Consultoria, executando e coordenando trabalhos de
Compliance em obrigações digitais dos tipos Contábeis, Tributários e Previdenciários, em empresas e conglomerados
empresariais de diversos segmentos.
Atua também no desenvolvimento de regras de negócio para implantação em soluções de Compliance (KTAX). E
planejamento, mapeamento e geração de arquivos relacionados ao SPED e outras obrigações acessórias.

Compliance Fiscal: Tendências nacionais e influências internacionais

17:00
às
17:50

Abordaremos as principais tendências e boas práticas para a manutenção do compliance fiscal das empresas, passando por
temas como concorrência entre empresas, novas regras internacionais aplicáveis ao Brasil, organização do departamento
tributário e metodologia para acompanhamento das mudanças.

Palestrante: Luiz Albieri – LamIT
Luiz Albieri tem 18 anos de experiência nas áreas tributária e de finanças. Ex-consultor da Arthur Andersen,
especialista em impostos na General Motors e Diretor de Tax no Walmart. Sócio fundador do Grupo Albieri, composto
pela Albieri e Associados (Outsourcing e Consultoria), pela LAM-IT (Tecnologia) e pela Tax Review (Eficiência
Tributária).

Sessão B
O SPED e a Transformação Fiscal Digital Empresarial
14:00
às
14:50

Discorrer sobre a transformação na relação Fisco x Contribuinte sob o aspecto da melhoria de processos e redução de custos, a
partir de um planejamento orientado a resultados e trazendo à luz da discussão os ganhos práticos do projeto SPED pouco
percebidos pelas empresas.

Palestrante: Jurânio Monteiro – GSW
Diretor da GSW, Contabilista, Palestrante e Blogueiro, Jurânio Monteiro atua na área fiscal e contábil desde 1999,
participando de mais de 50 projetos SPEDs de grandes e médias empresas por todo o Brasil. Com publicações de
diversos artigos sobre o tema, Jurânio é um dos principais referências no sul do país.

ECF e ECD – Novidades e Próximos Desafios
15:00
às
15:50

Nesta sessão Tonelli irá trazer as ultimas novidades sobre a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Contábil Digital
(ECD) discorrendo sobre os próximos desafios e impactos destas declarações para as empresas.

Palestrante: Marcio Tonelli
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - aposentado, tendo atuado como supervisor dos projetos SPED-Fiscal, eLalur e FCont. Representante da Fenacon no SPED. Consultor, palestrante e instrutor em cursos sobre o SPED.

Bloco K – Pontos de Atenção e Impactos para as Empresas
16:00
às
16:50

Abordagem dos aspectos a serem observados na Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS, Controles de estoques e Bloco K.

Palestrante(s): Luis Tutomo
Auditor Fiscal da RFB aposentado, Coordenador do GT-48 Sped Fiscal no período de 2006 a 2012, consultor e
palestrante.

ISS: Questões Polêmicas e Atuais Desafios
Nesta palestra serão analisadas as mais recentes decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao ISS, com destaque
para a questão da composição de sua base de cálculo e a incidência nas operações com planos de saúde e seguro saúde.
Abordaremos também nova obrigação acessória do Município de São Paulo – D-SUP, para as Sociedades de Advogados,
Médicos, Contabilistas, Engenheiros, etc., cujo prazo de entrega vence no final deste mês. Serão apresentadas ainda as
últimas e mais recentes informações acerca da reforma do ISS que tramita no Congresso Nacional.

17:00
às
17:50

Palestrante: José Antonio Patrocínio
Advogado; Contabilista; Ex-Auditor Fiscal Municipal; Ex-Secretário Municipal de Fazenda. Consultor Tributário e
Palestrante pela Unidade de Negócios Tax & Accounting da Thomson Reuters no Brasil (Vertical
Information/FISCOSoft). Professor de ISS no MBA Gestão Tributária na FIPECAFI/-SP - Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. Autor dos seguintes Livros publicados pela Thomson Reuters
FISCOSoft: "Novo Regulamento do ISSQN de São Paulo” – Edições 2005 e 2010; "ISS - QUESTÕES POLÊMICAS" –
Edições 2009, 2013 e 2016; "ISSQN - TEORIA, PRÁTICA E JURISPRUDÊNCIA" – Edições 2011, 2015 e 2016“

Sessão C
- Inovação na Gestão da Classificação Fiscal: A Importância do Controle Automatizado para
Compliance
Será abordada a importância da correta classificação fiscal para as empresas no mundo, com destaque para o Brasil que possui
um grande volume de mudanças regulatórias e a incorreta classificação fiscal pode expor a empresas a riscos e multas. O
gerenciamento da Classificação Fiscal é a base para garantir o compliance desde as áreas fiscais e tributárias, bem como
comércio exterior.

- Automação dos Processos Tributários: Case Global ADOBE
Case de Sucesso do projeto Global da ABODE na automatização dos processos dos tributos indiretos, reduzindo 90% das
customizações no SAP Global, reduzindo risco e custo a toda a empresa.

Palestrante(s):
14:00
às
14:50

Rogério Gardenal
Gerente de Produto da vertical de comércio exterior da Thomson Reuters.
Formado em Análise de Sistemas, com mestrado em Administração Geral e Gestão.
Rogério Gardenal trabalha há mais de 16 anos na criação e implementação de soluções de Gestão de Comércio Exterior
da Thomson Reuters. Tem uma vasta experiência em soluções de Gerenciamento de comércio exterior e projetos de
implementação, visando melhoria em Supply Chain e processos aduaneiros para grandes corporações.

Edylene Hernandes
Gerente de Desenvolvimento de Negócios e especialista em Gestão Empresarial da Thomson Reuters.
14 anos de experiência na área de negócios, onde 4 anos focada em tributos Indiretos na solução Global da Thomson
Reuters. Experiência em projetos de ERP de mercado.

Renato Promenzio
Gerente de Desenvolvimento de Negócios e especialista em Gestão Empresarial da Thomson Reuters, formado em
Administração de Empresas e com Especialização na FGV. Renato Promenzio é especialista no “Motor de Cálculo para
Impostos Indiretos” ONESOURCE Indirect Tax Determination, solução Global da Thomson Reuters. Promenzio acumula
15 anos de experiência, em Gestão Empresarial, participando de mais de 100 projetos em empresas diversos portes e
segmentos.

Desafios do eSocial na BMW – Compartilhando Melhores Práticas e Aprendizados

15:00
às
15:50

Em sua palestra, Felipe irá discorrer sobre como está conduzindo o projeto eSocial na BMW iniciado ano passado e que devido a
mudanças do Fisco precisou ser faseado. Desafios que serão abordados em sua apresentação: Mudanças de paradigma trazidas
pelo e-social (projeto multi departamental, revisão de processos obrigatória, responsabilidade sobre a informação distribuída);
Gestão das mudanças legais e indefinições por parte do Fisco; Desafios na comunicação dos impactos e pré-requisitos junto a
Matriz; Complexidade do ambiente sistêmico, processos e integração das informações descentralizadas; Ações de planejamento
e contingências antes do ambiente de testes estar disponível pelo Fisco e Mitigação dos impactos já identificados e lições
aprendidas.

Palestrante(s): Felipe Partika – BMW
Com experiência de 10 anos como gerente de TI, nos segmentos automotivos, farmacêutico, telecomunicação e banco.
É especialista em requisitos legais brasileiros, tais como: SAP fiscal (TAXBRA), NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), SPEDs,
FCI, IN86, livros fiscais e balanço. Experiência no gerenciamento de projetos complexos com equipes multidisciplinares

e internacionais, já realizou 3 implementações SAP, incluindo processos de produção e qualidade.

Case Sucesso Herbalife – Melhores Práticas de Compliance e Gestão Tributária
16:00
às
16:50

Nesta sessão serão abordados tópicos referente a importância do compliance na área tributária e como a Herbalife implementou
as melhores práticas de mercado, demonstrando os resultados obtidos através do uso das soluções ONESOURCE Workflow
Manager e MASTERSAF Tax Analyser.

Palestrante: Alessandra Segatelli
Controllership Director, Herbalife

Compliance x Era Digital x Planejamento Tributário

17:00
às
17:50

Odair irá compartilhar sua experiência e sua visão como gestor tributário, abordando pontos sobre Compliance x Era Digital x
Planejamento Tributário, com foco para os desafios na gestão dos dados e das obrigações acessórias, no monitoramento de
riscos e na otimização do custo da função fiscal.

Palestrante: Odair Jose Souto – Guarani, Tereos Açúcar & Energia Brasil
Gerente Senior de Planejamento Tributário e Compliance. Graduado em Direito, Administração de Empresas e História,
Pós Graduado em Planejamento Tributário e História do Brasil, além de MBA Finanças e Executivo realizado no IBMEC.
Profissional com 28 anos de experiência na área de Planejamento Tributário, Compliance e Controladoria, desenvolvida
em empresas como Nestlé, TIM, Holcim Cimentos e Raízen e Açucar Guarani.

Sessão D
Painel de Debate: Competitividade no mercado Internacional com uso de Regimes Aduaneiros
Especiais e FTAs
Este painel irá abordar a exportação como uma ferramenta estratégica para as empresas aumentarem a competitividade no
mercado internacional. No painel os participantes discutirão os caminhos para as empresas exportarem com ganhos financeiros
usando Acordos Internacionais (FTA) e Regimes Aduaneiros Especiais, como RECOF, RECOF-SPED e Drawback.

Participantes(s):
Luiz Guimarães (Moderador)
Presidente do Conselho Editorial da Revista e Portal Cargo News
Profissional de Comunicação e Marketing pela ESPM – Rio de Janeiro
Ex-presidente do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau e Ex-Diretor de Turismo da Prefeitura Municipal de
Campinas.
Trabalhou nas Agências Artplan e J. Walter Thompson Brasil e foi professor de cursos de graduação e pós graduação
em faculdades das cidades de Campinas, Rio de Janeiro e Jaguariúna.
Vice-presidente do grupo Rodovisa Transporte e Logística
É consultor de negócios e mercado no segmento de comércio exterior e logística, há 17 anos.
Idealizador e presidente do Conselho Editorial da Revista e Portal Cargo News
E o idealizador dos eventos Expo Scala e do Fórum Scala.

Antonio Federico
Diretor de Excelência Operacional e de Qualidade na ABB, Brasil.
Antonio Federico é Diretor das áreas de Excelência Operacional e Qualidade da ABB Brasil. Ele se juntou a ABB em
abril de 2014.
Antes de ingressar na ABB, ele atuou como Diretor de Desenvolvimento de Negócios para o segmento Contract
Manufacturing para Sanmina, Celestica e Flextronics.
Antonio é bacharel em engenharia elétrica pela Faculdade de Engenharia São Paulo (FESP), tem Mestrado em
Marketing pela Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) e um MBA em gestão de empresas pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV).

14:00
às
15:50

Monica Rodriguez Hinojosa
Consultora em Comércio Exterior da Barral M Jorge Consultores Associados.
Monica atua nas áreas de assessoria em Comércio Exterior, Assuntos Corporativos e Negociações Comerciais. Foi
Chefe de Divisão no Departamento de Operações de Comércio Exterior (Decex/Secex). Com grande experiência em
regimes aduaneiros especiais e requisitos de importação, ela atuou profissionalmente também na Espanha e no
Canadá. Bacharel em Administração pela UDESC – Universidade Estadual de Santa Catarina e com MBA em
Administração Global também pela UDESC. Concluiu os cursos de Multilateral Trade Agreements e Medidas sanitarias y
fitosanitarias, OMC – Organização Mundial do Comércio. Mestre em Administração no CESUSC e Universidade
Lusófona de Lisboa, Portugal.

Raquel Biasotto Teixeira
Gerente - Customs & Global Trade (CGT), Deloitte
Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados de São Paulo OAB/SP 307.796. Especialista em Direito Tributário pela
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e especialista em Direito Aduaneiro da União Europeia pela Universidade
de Valencia, Espanha.
Atua há mais de 7 anos na área tributária e aduaneira. Trabalhou em escritórios de advocacia onde adquiriu experiência
prática na área de Contencioso Tributário e Aduaneiro.
Atualmente é Gerente da área de Customs & Global Trade da Deloitte e possui atuação generalista em questões
normativas atinentes às operações de comércio exterior de empresas situadas no Brasil e em outras localidades, com

destaque para temas de Direito Tributário e Aduaneiro: Tributação das Operações de Comércio Exterior; Planejamento;
Customs Compliance; Denúncia Espontânea Aduaneira; Regimes Aduaneiros Especiais; Classificação Fiscal;
Valoração Aduaneira; Acordos de Complementação Econômica (ACE/ FTA); Facilitação Comercial - Operador
Econômico Qualificado (OEA).

Ewerton P. S. Moreno
Gerente Sênior da área de Global Trade da EY
Gerente Sênior da área de Global Trade da EY, escritório de São Paulo. É graduado em Direito e pós graduado em
Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP). Pós-graduando em Comércio Exterior
pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Possui mais de 8 anos de experiência em departamentos jurídicos e tributários. Atuou no departamento jurídico de
escritórios de advocacia e de grandes bancos estatais brasileiros, tendo também atuado como consultor tributário
aduaneiro de escritório de advocacia especializado em Comércio Exterior.
Sua expertise inclui forte atuação em projetos de planejamento tributário, bem como consultoria e auditoria aduaneira de
grandes empresas nacionais e multinacionais. Em especial pode-se citar: Modelos Tributários; Classificação fiscal de
mercadorias; Valoração Aduaneira; Auditoria de Regularidade Aduaneira; Auditoria para habilitação e manutenção ao
Despacho Aduaneiro Expresso (Linha Azul); Regimes Aduaneiros Especiais; Pleitos de Ex-tarifário; Drawback; Acordos
Internacionais.

Gustavo Felizardo
Especialista em Regimes Aduaneiros Especiais da Thomson Reuters no Brasil.
Gustavo Felizardo é especialista em Soluções e Regimes Aduaneiros Especiais da divisão de Comércio Exterior da
Thomson Reuters no Brasil. Pós graduado em Gerenciamento de Projetos, pelo Grupo IBMEC, Felizardo acumula mais
de 12 anos de experiência relacionados a regimes aduaneiros especiais. Participou em mais de 40 projetos de
implantação do regime RECOF e no acompanhamento de auditorias fiscais deste regime.

Painel de Debate: Compliance nas operações de Comércio exterior
Este painel abordará como as empresas precisam garantir bons negócios no mercado internacional para impulsionar ganhos e
evitar dependência do mercado interno. Os painelistas discutirão como garantir compliance nas operações de comércio exterior, a
importância do acompanhamento da correta classificação de mercadorias, da reputação dos parceiros de negócios e de ser um
Operador Econômico Autorizado.

Participantes(s):
Menotti A. Franceschini Neto (Moderador)
Diretor geral de Comércio Exterior da Thomson Reuters no Brasil
Graduado em Análise de Sistemas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-Campinas, pós-graduado
em Gestão Empresarial - MBA da ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing e possui Curso de Extensão em
Gestão de Projetos - PMI. Trabalhou na Softway praticamente desde a sua criação, sendo um dos ex-sócios até a
aquisição pela Thomson Reuters. Participou de vários projetos de implementação de soluções de software para a área
de Comércio Exterior e para toda a estrutura da empresa / criação da área técnica (criação de fábrica de software,
processos de qualidade para a certificação CMMI, entre outros) para Negócios / Área de Estratégia, sendo responsável
pelas vendas / negociação de vários projetos / contratos para as maiores empresas de importação e exportação no país,
bem como a criação de toda a área de vendas globais da empresa. Está ativamente envolvido na estratégia e operações
de M&A na empresa com grandes casos de sucesso hoje. A solução ONESOURCE Global Trade (Powered by Softway)
é a plataforma global para o comércio internacional (GTM-Global Trade Management) da Thomson Reuters e hoje
Menotti é o Diretor Geral para a GTM no Brasil P&L.
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Claudenir Pelegrina
Gerente de Logística na Embraer
Engenheiro de formação é Gerente de Logística da Embraer, sendo responsável pela Logística Industrial das unidades
de São José dos Campos, Taubaté e Eugênio de Melo e dos processos de logística de importação e exportação e
logística de peças de reposição da empresa .
Esta na Embraer há mais de 20 anos atuando nas áreas de engenharia de produção e logística.

Alexandre Lira de Oliveira
Fundador da Transborder Integrity Initiative
Alexandre Lira é “Sócio-Diretor” da Lira & Associados Advocacia. Advogado, graduado pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas – PUC Campinas, possui pós-graduação lato sensu em Direito Tributário. Especialista em
programas de Trade Compliance, sendo que é profissional de ética e compliance internacional certificado pela “Society
of Corporate Compliance & Ethics - SCCE”. Diretor Executivo do Instituto de Comércio Internacional do Brasil,
associação civil voltada ao estudo, ensino e desenvolvimento das normas que regem as operações brasileiras de
comércio exterior.

Luis Celso Sena
Especialista em Regimes Aduaneiros Especiais da Thomson Reuters no Brasil
Luis Sena é especialista em Soluções e Regimes Aduaneiros Especiais da divisão de Comércio Exterior da Thomson
Reuters no Brasil.
Pós graduado em Sistemas de Informação, pela Universidade PUC Campinas, Sena acumula mais de 15 anos de
experiência no desenvolvimento de produtos e serviços relacionados a regimes aduaneiros especiais. Participou em
mais de 50 projetos de implantação do regime Drawback e no acompanhamento de auditorias fiscais deste regime.

Carlos Ottoni
Sócio - Diretor do Global Trade Excellence Center da KPMG Brasil.
Possui mais de 10 anos em experiência em comércio internacional, com foco em Regimes Aduaneiros Especiais,

Compliance e sistemas de Comércio Exterior. Com grande experiência em projetos de companhias dos mais diversos
setores, contribuindo para a elaboração de novos padrões de qualidade no Compliance de seus clientes, implementando
e estabelecendo modelos de gestão de Regimes Aduaneiros Especiais. Além de analisar e promover melhorias nas
operações de Comércio Internacional, auxiliando empresas dos setores Automobilístico, Tecnologia, informática,
Industria de transformação e Petróleo e Gás, dentre outros.

Daniel Maia
Director - Customs & International Trade - PwC
Diretor de Consultoria em Comércio Exterior na PwC - Brasil; Administrador, Pós Graduado e Mestrando em Consultoria
Empresarial pela Universidade de Rotterdam; Professor na Aduaneiras; e Palestrante no C5 - Conference Global de
Trade Compliance realizada anualmente na Europa.

Sessão E
OEA: Upgrade para a Primeira Classe do Comércio Exterior
O Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA) tem o objetivo de certificar intervenientes em operações de
comércio exterior que representem baixo grau de risco em suas operações, tanto em termos de segurança física da carga quanto
ao cumprimento de obrigações tributárias e aduaneiras. Essa palestra será uma grande oportunidade para conhecer o conceito,
modalidades, benefícios, intervenientes elegíveis e o passo a passo para se certificar no programa.
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Participantes(s):
Daniel Maia
Director - Customs & International Trade - PwC
Diretor de Consultoria em Comércio Exterior na PwC - Brasil; Administrador, Pós Graduado e Mestrando em Consultoria
Empresarial pela Universidade de Rotterdam; Professor na Aduaneiras; e Palestrante no C5 - Conference Global de
Trade Compliance realizada anualmente na Europa.

* Agenda sujeita a alterações, sem aviso prévio.

