
Painel de Debate: RECOF 

e RECOF-SPED: O uso 

dos Regimes Especiais e 

os benefícios financeiros 

para as empresas 

TEMA 

RESUMO 

Neste Painel, os especialistas irão abordar como o 

uso dos regimes aduaneiros especiais, como 

RECOF e RECOF-SPED podem trazer  redução 

de custos e benefícios financieros para as 

empresas. Irão abordar como esses benefícios 

devem ser aproveitados pelas empresas 

permitindo um ganho de competitividade 

internacional. 

PALESTRANTE CARREIRA 

Gustavo Felizardo 
Especialista em Regimes 
Aduaneiros Especiais da 
Thomson Reuters 

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. 
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Romualdo Callegari  
Foreign Trade and Customs 
Compliance - Senior 
Manager Mercedes-Benz 
do Brasil 

Graduado em física pela PUC-SP, graduado em direito pela 

faculdade de direito de São Bernardo do Campo, advogado, 

pós-graduado nas áreas de energia pelo IPEN, finanças e 

controladoria pela FGV, logística e supply chain pelo IBMEC, 

direito contratual pela escola paulista de direito e MBA em 

comércio exterior e negócios internacionais pela FGV e Ohio 

University – USA. 

Responsável na Mercedes-Benz pelas quatro plantas do brasil 

para os temas de comércio exterior, alfândegas e câmbio 

internacional. 
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Gabor János Deák 
Conselho Executivo 

Engenheiro Mecânico pela Escola Politécnica da USP em 1973 e 

pós-graduado em Administração de Empresas, CEAG, FGV, em 

1978. SAE Brasil – Conselho de Administração eleito até 2018. 

Membro do Conselho de Administração desde 1999 sendo 

Presidente no biênio 2005/6. Sindipeças – Conselho de 

Administração designado até 2018. Membro eleito do Conselho de 

Administração desde 2007 até 2013 e do Conselho Superior desde 

2004. Delphi Corporation – Presidente para América do Sul desde 

janeiro de 2003 até dezembro de 2012, responsável por 11 plantas, 

10.000 funcionários e 5 Divisões. No período, crescimento de U$ 

400M para U$ 1.200M. Diretor Executivo das Divisões Energy & 

Chassis e Steering em 2001/2,  Diretor Superintendente da 

Operação Diesel (ex-Lucas Varity Diesel Systems) entre 1998 e 

2000. Iochpe Maxion – Diretor de Desenvolvimento de Negócios e 

Diretor Superintendente da Divisão de Motores Diesel (Perkins, 

Rover, Caterpillar e Navistar) de 1994 a 1998, Diretor Industrial e 

Gerente de Qualidade e Produção entre 1980 e 1994, Gerente 

industrial da Fundição de 1975 a 1979.  

 

• Black & Decker – Engenheiro do produto em 1974/75 
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