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SINDICOMIS/ACTC PARTICIPARAM DE EVENTO 
SOBRE FACILITAÇÃO ADUANEIRA PROMOVIDO 

PELA KUEHNE + NAGEL 
 

O evento sobre melhoria de 

desempenho e fluidez nos 
processos aduaneiros, idealizado 
por Mauris Gabriel, Diretor da 
KUEHNE+NAGEL (KN) e do 
SINDICOMIS/ACTC, aconteceu em 
27 de julho, no WTC Events Center, 
em São Paulo, com a presença de 
Eduardo Razuck, Managing 
Director da KN e representantes 
das empresas atendidas pela KN. 

 

Para debater o tema, a KN convidou Elaine Cristina da Costa, do Centro de Certificação 
e Monitoramento de OEA da Receita Federal; Renato Agostinho da Silva, Diretor Geral do 
Departamento de Operações de Comércio Exterior – DECEX e Secretário Substituto da 
Secretaria de Comércio Exterior do MDIC; Hamilton Clóvis de Miranda Souza, 
Coordenador da Coordenação das Operações de Importação de Usados e Similaridade, 
COIMP, do DECEX/MDIC; Luiz Ramos, Presidente do SINDICOMIS/ACTC e Aguinaldo 
Rodrigues, Diretor Executivo do SINDICOMIS/ACTC. 
 

Luiz Ramos, Presidente do SINDICOMIS/ACTC, falou um novo olhar dos órgãos 
governamentais, em especial dos 
ministérios ali representados, sobre o 
trabalho de aproximação com o mercado 
atuante no Comércio Exterior e os 
consequentes reflexos na facilitação das 
rotinas e procedimentos na prestação de 
serviços em Comércio Exterior, área de 
atuação e de grande especialização da 
KN. 
 

O Presidente das entidades destacou o 
relevante papel que elas representam 
junto às empresas prestadoras de 
serviços de Comércio Exterior e seu trabalho junto aos órgãos governamentais, cujos 
resultados têm resultado na qualificação das empresas representadas, o que eleva o grau 
de satisfação de seus clientes. 
 

Renato Agostinho da Silva falou sobre as principais novidades com as inovações 
tecnológicas introduzidas no sistema aduaneiro, como: Portal Único de Comércio Exterior 
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– Single Window, Declaração Única de Exportação, DUE, e Declaração Única de 
Importação, DUI, além do programa “Governo e Iniciativa privada juntos por um Comércio 
Exterior mais eficiente”. 
 

Elaine Cristina da Costa falou sobre OEA - Cuidados Prévios e Requerimentos de 
Implementação. 
 

Aguinaldo Rodrigues, do SINDICOMIS/ACTC, falou sobre as recentes medidas que 
atualizam procedimentos e legislação, alertando para a necessidade da participação da 
iniciativa privada, com as suas contribuições em Consultas Públicas. 
Eduardo Razuck, Managing Director da KN, encerrou agradecendo a participação de 
todos. 
 
Fonte: Assessoria de Imprensa do SINDICOMIS/ACTC. 

 
 


