
Painel de Debate: Novas 

tendências do comércio 

exterior no Brasil (OEA, 

Du-e, etc.) 

TEMA 

RESUMO 

Este painel trará para discussão temas atuais do 

comércio exterior brasileiro, como DUE, o OEA, 

entre outras tendências que estão surgindo neste 

segmentos. Os painelistas irão abordar como as 

empresas devem se adaptar as novas tendências, 

quais os impactos  para as empresas e como a 

tecnologia pode  ser aliada em cada processo.  

MODERADOR CARREIRA 

Menotti Franceschini 
Diretor Geral de Comércio 
Exterior da Thomson 
Reuters Brasil 

Graduado em Análise de Sistemas na Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas - PUC-CAMPINAS, Pós-Graduado em 

Gestão Empresarial - MBA na ESPM - Escola Superior de 

Propaganda e Marketing e Curso de Extensão em 

FORMAÇÃO DE GESTÃO DE PROJECTOS - PMI. Trabalhou 

na Softway desde que seu estabelecimento é um dos seus 

parceiros, e hoje, após a aquisição da Thomson Reuters, é o 

Head da vertical de comércio exterior da Thomson Reuters no 

Brasil. Participou de vários projetos de implementação de 

soluções de software para área de Gerenciamento de 

Comércio Global e para toda a estrutura / criação da empresa, 

desde a área técnica (criação de fábrica de software, 

processos de qualidade para certificação CMMI, entre outros) 

até Área de Marketing / Negócios / Estratégia, sendo 

responsável por as vendas / negociação de vários projetos / 

contratos para as maiores empresas de importação e 

exportação no país e na região. 
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PALESTRANTE CARREIRA 

Daniel Maia 
Global Trade and Customs 
Practice Leader at RSM 
Brasil 

É sócio-líder da Consultoria em Comércio Exterior da RSM 

Brasil e possui mais de 18 anos de experiência na área 

aduaneira, assistindo importadores e exportadores a 

usufruirem ao máximo de incentivos fiscais, logísticos e 

financeiros e a reduzirem o risco de penalidades aduaneiras. É 

professor universitário, palestrante na conferência global sobre 

Trade Compliance em Bruxelas e mestrando em consultoria e 

empreendedorismo pela Universidade de Rotterdam. Daniel 

Maia foi um dos consultores que participaram do projeto-piloto 

do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado 

(OEA). 

Este painel trará para discussão temas atuais do 

comércio exterior brasileiro, como DUE, o OEA, 

entre outras tendências que estão surgindo neste 

segmentos. Os painelistas irão abordar como as 

empresas devem se adaptar as novas tendências, 

quais os impactos  para as empresas e como a 

tecnologia pode  ser aliada em cada processo.  
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Leonardo Macedo  
Auditor Fiscal RFB 

RESUMO 

Este painel trará para discussão temas atuais do 

comércio exterior brasileiro, como DUE, o OEA, 

entre outras tendências que estão surgindo neste 

segmentos. Os painelistas irão abordar como as 

empresas devem se adaptar as novas tendências, 

quais os impactos para as empresas e como a 

tecnologia pode ser aliada em cada processo. 

CARREIRA 

É Auditor-Fiscal da Receita Federal, acreditado pela 

Organização Mundial de Aduanas (OMA) nas áreas de 

Diagnóstico, Modernização e Valoração Aduaneira. Durante 

2010-2013, Leonardo fez parte do quadro da OMA em 

Bruxelas, apoiando as atividades de Valoração Aduaneira e 

Facilitação do Comércio. Ao longo de sua carreira, ele realizou 

missões técnicas em mais de 30 países ao redor do mundo 

para diversos organismos internacionais. Academicamente, 

Leonardo possui mestrado em direito econômico e bacharelado 

em direito e economia. Além disso, publicou um livro, escreveu 

artigos, ministra cursos e foi pesquisador visitante em 2017 na 

Universidade de Georgetown em Washington. Em 2018, 

pretende concluir o doutorado em Direito do Comércio 

Internacional pela Universidade de Maastricht na Holanda. Em 

razão da sua experiência e visão de fronteiras, Leonardo é 

uma referência na área aduaneira. 


