
Painel de Debate: 

Governança e 

Compliance Fiscal, 

tributário e de Comércio 

Exterior 

TEMA 

RESUMO 

Neste painel os executivos irão discutir as 

peculiaridades e complexidade do sistema tributário 

e comércio exterior brasileiro, que está em 

constante mudanças e por isso é um desafio para 

empresas. Também abordarão a necessidade de se 

manter um modelo de gestão com foco em 

compliance, fundamental para aplicação das 

políticas tributárias e de comércio exterior, que 

suportem a gestão de risco de não conformidade 

em acordo com o modelo de governança mais 

adequado ao negócio.  

“ 

MODERADOR CARREIRA 

Ricardo Amorim 

Economista e Apresentador 

Ricardo Amorim um dos mais influentes economista do Brasil 

Eleito pela Revista Forbes, único palestrante brasileiro 

escolhido entre os melhores palestrantes mundiais pelo 

Speaker's Corner e apresentador do programa Manhattan 

Connection na GloboNews.  

É formado pela USP e pós-graduado em Administração e 

Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris.  

Atuando no mercado financeiro desde 1992, trabalhou em 

Nova York, Paris e São Paulo, sempre como economista, 

estrategista de investimentos e apresentou a coluna Economia 

& Negócios na Rádio Eldorado. 

Atualmente é presidente da Ricam Consultoria, prestadora de 

serviços em forma de Palestras e Consultoria na área de 

negócios e economia global, além de colunista na revista IstoÉ. 
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PALESTRANTE CARREIRA 

Gilberto Oestreich  

Head de Customs da 

General Motors para 

a América do Sul.  

Formado em Analista de Sistemas pela PUC/PR, com 

Especialização em Sistemas Distribuídos pela PUC/PR 

Responsável pela operação e Compliance Aduaneiro da GM 

na América do Sul. 

Mais de 20 anos de experiência na indústria automotiva. 

Ampla experiência em RECOF, AEO, Drawback, Classificação 

Fiscal, Origem e Compliance Aduaneiro. Participante do Forum 

Consultivo OEA. 


