
Expertise 
Aduaneira
Programa de Treinamentos 
e Workshops da KPMG

Com o intuito de auxiliar nossos clientes a encontrar 
as melhores soluções e estratégias competitivas e 
responder rapidamente às mudanças legais e do 
mercado, nós da KPMG, através do Global Trade 
Excellence Center (GTEC), a Unidade de Negócios 
orientada a demonstrar nossa expertise em 
Comércio Exterior e Regimes Aduaneiros, inova 
mais uma vez, criando um Programa de 
Treinamentos e Workshops para formação de 

Para ajudar 
as empresas a vencerem 

os desafios e agregar valor 
aos negócios, o Programa de 
Treinamentos e Workshops 

da KPMG conta com 
profissionais experientes e

reconhecidos pelo 
mercado nos temas 

abordados.

Regimes 
Aduaneiros 
Especiais

RECOF & 
RECOF-SPED

Tratamento de 
perdas no 
processo 

produtivo com 
operações 

RECOF

Plano de Contas de 
suspensão e 

isenção de impostos 
com olhar RECOF

RECOF 
Compartilhado

RESE e RECOF 
Carioca com olhar 

RECOF

Matriz/Filial 
utilizando 
RECOF

Treinamento 
RecofSys Thomson 

Reuters

Drawback 
Suspensão

Drawback 
Isenção

 

Soluções 
OneSource Global 
Trade Thomson 

Reuters

Comprovação 
de tributos 
suspensos 

em 
Drawback

Proporcionalidade na 
abertura do 

ATO/PleitoDrawback

Drawback 
Intermediário

Treinamento 
Controle de 

Automação na 
Importação 

(ImportSys e 
BrokerSys 
Thomson 
Reuters)

Treinamentos 
e workshops 

personalizados de 
acordo com as 

necessidades da 
empresa

profissionais, além de fóruns específicos para 
oferecer uma base sólida e moderna de 
conhecimento das melhores práticas de mercado.

Com uma abordagem diferenciada, metodologia 
própria, profissionais reconhecidos no mercado e 
infraestrutura moderna e inteligente, nosso 
Programa de Treinamentos foi desenvolvido para 
atender às principais exigências do mercado.
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específica. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas 
nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreenderem ações sem orientação profissional 
qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.

Fale com o nosso time
Marlon M. Custódio 
Sócio 
Tax - Global Trade Excellence Center
Tel.: (11) 3940-1705
marloncustodio@kpmg.com.br
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Gerente
Tax - Global Trade Excellence Center
Tel.: (11) 3940-3024
adavanco@kpmg.com.br

Adriano Souza
Gerente
Tax - Global Trade Excellence Center
Tel.: (11) 3940-8271
adrianosouza@kpmg.com.br

Carlos Ottoni
Sócio-diretor
Tax - Global Trade Excellence Center
Tel.: (11) 3940-2048
carlosottoni@kpmg.com.br

Fernando F. Oliveira 
Gerente
Tax - Global Trade Excellence Center
Tel.: (11) 3940-3476
ffoliveira@kpmg.com.br

A KPMG, por meio do Global Trade Excellence Center (GTEC), oferece um pacote completo de treinamentos 
e workshops, além de programas personalizados para sua empresa, possibilitando:

Profissionais cada vez 
mais qualificados para 

responder aos desafios 
do mercado global

O aprimoramento e a 
excelência de suas 

operações pelo domínio 
do conhecimento

Definições estratégicas  
mais arrojadas e inovadoras, 
utilizando regimes 
aduaneiros especiais

PROFISSIONAIS

MERCADO E
OPORTUNIDADE

ESTRATÉGIAS

REGIME 
BRASILEIRO

Entendimento do mercado 
e das oportunidades 
aduaneiras

Conhecimento dos 
principais regimes 
aduaneiros brasileiros
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