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Trade & Customs
A área de Trade & Customs (T&C) da KPMG oferece 
serviços especializados em Operações de Comércio 
Exterior e Regimes Aduaneiros Especiais para auxiliar 
as empresas a superar desafios e alcançar vantagem 
competitiva no mercado internacional. É a unidade de 
negócios da KPMG dedicada a estruturar, desenvolver, 
suportar e aprimorar operações de Comércio Exterior, 
focada em atender empresas de médio e grande portes, 
ajudando-as a maximizar ganhos financeiros e eficiência 
operacional na área aduaneira.

Oferecemos às empresas o mais completo pacote de 
abordagens em Comércio Exterior e Regimes Aduaneiros 
Especiais, atendendo e possibilitando, em todos os 
momentos, a qualidade e a satisfação. Através de nossos 
conhecimentos e nossas competências, temos como 
objetivo ser reconhecidos como o melhor, mais completo e 
confiável provedor de abordagens e serviços em Comércio 
Exterior, tornando-se, nesse segmento, a principal opção 
de negócios para nossos clientes.

Nesse sentido, visando melhor explanar os serviços 
oferecidos por nossos especialistas, este documento tem 
por objetivo descrever as ofertas de trabalho da área de 
Trade & Customs (T&C), pontuando os clientes-alvo, o 
escopo, os benefícios e quem são os especialistas no tema 
dentro da área de T&C.
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Daniel Maia 
Sócio-diretor 
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1 - Admissão temporária
Descrição:

Regime Aduaneiro Especial que permite a importação de produtos 
com suspensão total ou parcial de tributos aduaneiros que serão 
utilizados em eventos culturais, feiras e para demonstração, bem 
como materiais que serão destinados ao reparo, manutenção e/ou 
aperfeiçoamento no Brasil, ou, ainda, máquinas e equipamentos 
que serão utilizados para aproveitamento econômico (emprego 
em alguma atividade produtiva temporária pelo importador).

Clientes-alvo:

Clientes importadores que executem operações de 
admissão de produtos que serão reexportados após certo 
período, ou empresas que importam equipamentos para 
implemento da linha de produção.

Escopo: 

• Identificação da viabilidade do Regime Aduaneiro 
Especial;

• Enquadramento do Regime nas distintas características, 
conforme a operação;

• Suporte quanto à solicitação, controle e manutenção e às 
formas de extinção do Regime.

Benefícios para o cliente: 

Suspensão do pagamento dos tributos incidentes nas 
importações (quando itens importados para eventos 
culturais, esportes, ou reparo, manutenção e/ou 
aperfeiçoamento no país), ou, então, recolhimento dos 
tributos federais devidos na importação em 1% ao mês, 
pelo período de permanência da máquina no país (quando 
da modalidade de “aproveitamento econômico” dos 
materiais).

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – Tel.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – Tel.: (11) 98081-0919 
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2 - Catálogo de produtos
Descrição:

Suporte quanto ao preenchimento do módulo do Catálogo Único 
de Produtos do Portal Único de Comércio Exterior (“PUCOMEX”), 
incluindo a parametrização e padronização das descrições de 
mercadorias (“saneamento de cadastro”), a revisão da classificação 
fiscal, da descrição completa das mercadorias e alíquotas 
de tributos aduaneiros, bem como elaboração de todos os 
procedimentos para implementação, controle e manutenção do 
Catálogo Único de Produtos no Portal Único.

Clientes-alvo:

Empresas que operaram em Comércio Exterior, em 
especial importadores.

Escopo: 

• Apoio na definição dos itens a ser revisados, com métricas 
de relevância;

• Revisão da classificação fiscal, atributos e alíquotas incidentes 
na importação das mercadorias após o conhecimento de dados 
técnicos dos materiais;

• Entrevistas com engenheiros ou compradores, análises de 
catálogos técnicos etc;

• Apresentação da sugestão de descrição completa dos materiais;

• Saneamento das informações da base de dados do cliente 
quanto às mercadorias (ex. padronização de descrições, 
exclusão de itens duplicados, verificação das informações 

fiscais e atributos de todos os itens, revisão quanto ao código 
NCM utilizado, dentre outros);

• Entrega de arquivo-suporte para ser carregado no Portal 
Único para fins de preenchimento do Catálogo de Produtos e 
atributos, bem como base de cadastro de produtos saneada.

Benefícios para o cliente: 

• Base de dados padronizada e saneada, mitigando 
inconsistências de informações e o risco de 
questionamentos pelas autoridades fiscais;

• Revisão das alíquotas de tributos incidentes nas 
operações com os produtos listados, otimizando as 
operações da empresa;

• Atendimento às regras e requisitos mandatórios do 
Catálogo Único de Produtos no PUCOMEX, cuja 
obrigatoriedade é prevista pelo Fisco para o primeiro 
semestre de 2021.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919
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3 - Revisão de Classificação Fiscal
Descrição:

Suporte na análise, atribuição e/ou revisão da classificação 
fiscal de mercadorias, de acordo com as Regras Gerais 
de Interpretação (RGI) e Regras Gerais Complementares 
do Sistema Harmonizado (SH), notas e textos do sistema 
harmonizado (NESH), Soluções de Consulta da Receita Federal 
Brasileira (RFB) e Pareceres da Organização Mundial das 
Alfândegas (OMA).

Clientes-alvo:

Empresas que operaram em Comércio Exterior.

Escopo: 

• Apoio na definição dos itens a ser revisados, com métricas de 
relevância;

• Revisão da classificação fiscal das mercadorias após o 
conhecimento de dados técnicos dos materiais (entrevistas 
com engenheiros ou compradores, análises de catálogos 
técnicos etc.);

• Apresentação da sugestão de classificação fiscal, para fins de 
atribuição e/ou revisão de classificações já existentes, com o 
devido embasamento técnico e legal;

• Reporte de potenciais impactos tributários, oportunidades de 
alavancagem pela redução da carga tributária, recuperação de 
tributos já recolhidos, bem como identificação de riscos em 
razão da classificação fiscal incorreta;

• Elaboração de Cartas Técnicas sobre a Classificação Fiscal de 
produtos para suporte em procedimentos administrativos (ex. 
Autos de Infração, Consultas Formais à RFB, dentre outros) ou 
judiciais.

Benefícios para o cliente: 

• Tratamento administrativo e fiscal adequado e 
padronizado para as mercadorias;

• Recolhimento tributário adequado em razão do código 
NCM atribuído;

• Mitigação de penalidades aduaneiras e/ou fiscais em 
razão de classificações incorretas;

• Possíbilidade de uso de benefícios fiscais e Regimes 
Aduaneiros Especiais específicos para mercadorias (ex. 
Reduções do Imposto de Importação, como Ex-Tarifário, 
ou Regimes como o REINTEGRA).

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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4 - Cofins 1%
Descrição:

Suporte em atividades na esfera administrativas e que 
permitirão o levantamento, cálculo e aproveitamento do 
crédito tributário correspondente ao adicional de 1% da 
COFINS-Importação sobre as importações realizadas no 
período de 90 dias posteriores à publicação da MP nº 
794/17.

A publicação da MP 794, em 09/08/2017,  que revogou 
de forma imediata as disposições da MP 774/2017 e, 
consequentemente, trouxe de volta a exigibilidade do 
acréscimo de 1% da COFINS-Importação.  

Ocorre que, na prática, a MP 794/2017 passou a produzir 
os efeitos imediatamente na data de sua publicação, 
no entanto, em se tratando da exigibilidade de uma 
Contribuição Social, a exigibilidade imediata fere o princípio 
constitucional da anterioridade nonagesimal, previsto no 
§ 6º do art. 195, IV, da CF. Segundo o princípio, só poderá 
haver a cobrança de tributo após decorrido prazo mínimo 
de 90 dias da promulgação da lei que o institui.

Clientes-alvo:

Importadores.

Escopo:

• Extração e tabulação das DI do Siscomex;

• Cálculo do crédito tributário;

• Elaboração do pedido de restituição e PER/DCOMP;

• Elaboração de memorando técnico com o embasamento 
legal, bem racional do cálculo tributário;

• Suporte quanto ao acompanhamento das discussões na 
esfera administrativa.

Benefícios para o cliente: 

Levantamento de crédito tributário para restituição 
e/ou aproveitamento via PER/DCOMP, bem como 
reconhecimento contábil imediato dos valores.

Conforto quanto ao acompanhamento do tema e suporte 
nas tratativas junto a esfera administrativa.

Aplicável a clientes auditados?

Apenas como revisão.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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5 - Drawback
Descrição:

Regime Aduaneiro Especial que possibilita à empresa 
importar ou adquirir no mercado local mercadorias com 
suspensão de tributos.

As mercadorias devem ser submetidas à industrialização 
e, posteriormente, devem ser destinadas ao mercado 
externo. Ao exportar o produto acabado, a empresa 
extingue a necessidade de pagamento dos tributos.

Clientes-alvo: 

Empresas com operações de industrialização nos 
segmentos de montagem, transformação, beneficiamento, 
acondicionamento e recondicionamento.

Empresas que exportam materiais industrializados 
internamente e/ou por conta e ordem.

Escopo: 

• Análise de compliance dos processos de importação/
compras locais, produção e exportação da empresa;

• Implementação de sistema de controle DRAWBACK;

• Sustentação da operação sob DRAWBACK (planejamento, 
abertura, controle e encerramento de Atos 
Concessórios);

• Revisão de processos DRAWBACK.

Benefícios para o cliente: 

• Importação ou compra no mercado local de insumos com 
suspensão de impostos federais e ICMS nas importações 
sob a modalidade Suspensão;

• Isenção do pagamento dos tributos quando efetuada a 
exportação;

• Redução nas taxas de armazenagem da INFRAERO;

• Suspensão/Isenção da taxa da Adicional ao Frete para 
a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), na 
modalidade Suspensão;

• Permite operações integradas através do Drawback 
Intermediário.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Anna Davanço – Gerente Sênior – M.: (19) 98105-1308 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Roberta Zuleger – Gerente – M.: (11) 94501-0880 
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6 - Regime de Auto-Peças não produzidas 
(Ex-tarifário de autopeças)

Descrição:

A redução da alíquota do Imposto de Importação – II para 
autopeças não produzidas está prevista no Acordo Automotivo 
Brasil-Argentina, estabelecido no 38º Protocolo Adicional ao 
Acordo de Complementação Econômica – ACE nº 14, subscrito 
entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil, 
internalizado pelo Decreto nº 6.500, de 02 de junho de 2008.

A redução temporária da alíquota do imposto de importação para 
peças, conjuntos e subconjuntos automotivos que não tenham 
produção similar nacional, se dá através de Resolução CAMEX 
publicada e regulamenta a redução temporária da alíquota do 
Imposto de Importação na condição de Ex-tarifário.

Além dos novos pedidos que podem ser endereçados tanto 
pelas montadoras quanto pelos sistemistas, há a possibilidade 
de aplicação do ex-tarifário para importações já registradas nos 
últimos cinco anos (créditos extemporâneos).

Clientes-alvo:

Importadores de autopeças.

Escopo: 

• Discussões técnicas que suportam as definições de itens 
que podem ser beneficiados por novos pleitos de ex-
tarifários automotivos;

• Revisão do catálogo técnico de produtos;

• Elaboração, acompanhamento e respostas aos pleitos 
protocolizados junto as entidades de classe;

• Levantamento de importações registradas nos últimos 
cinco anos;

• Análise da convergência entre itens importados e ex-
tarifários publicados;.

• Elaboração do pedido de restituição do pagamento de 
imposto a maior;

• Suporte ao acompanhamento dos pedidos junto a esfera 
administrativa.

Benefícios para o cliente: 

Diminuição do imposto de importação e, 
consequentemente, do custo de produção local por até 
dois anos (período da exceção tarifária).

Aplicável a clientes auditados? 

Sim. Há certas restrições quanto à remuneração com 
honorários de sucesso.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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7 - Ex-tarifário de máquinas e 
equipamentos BIT e BK
Descrição:

O Regime de Ex-Tarifário consiste na redução, temporária e 
excepcional, da alíquota do Imposto de Importação de Bens de 
Capital e de Informática e Telecomunicação, bem como suas 
partes, peças e componentes, grafados na Tarifa Externa Comum 
do Mercosul (TEC) como BK e BIT, respectivamente, quando não 
houver a produção nacional equivalente.

Cumpridos os requisitos mínimos de conteúdo e forma, junto ao 
Ministério da Economia (ME), de análise da descrição completa e 
classificação tarifária proposta aos itens, instaura-se um processo 
de Consulta Pública, para que eventuais fabricantes nacionais de 
produtos equivalentes possam contestar o pleito.

Não havendo contestação e, portanto, confirmada a inexistência 
de produção nacional de bem equivalente, a análise técnica dos 
pleitos será realizada pela equipe técnica do ME.

Após a publicação da Redução Temporária da alíquota do Imposto 
de Importação, todas as empresas no país que importem o 
mesmo item (com características técnicas idênticas e uso 
inclusive da mesma descrição publicada ao material), podem se 
beneficiar da redução do imposto.

Clientes-alvo:  

Importadores de bens de capital ou bens de informática e 
telecom.

Escopo: 

• Definições de itens que podem ser beneficiados por novos 
pleitos de ex-tarifários;

• Elaboração do pleito e acompanhamento das etapas de 
publicação com o Governo Federal;

• Acompanhamento da publicação da Resolução Camex com a 
redução tarifária.

Benefícios para o cliente: 

• Redução no custo do investimento (decorrente da redução 
temporária do II);

• Aumento de investimentos em bens elegíveis sem produção 
nacional;

• Inovação através da incorporação de tecnologias inexistentes 
no Brasil;

• Melhoria na competitividade e no setor produtivo – conforme 
diretrizes governamentais à indústria.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim. Há certas restrições quanto à remuneração com honorários 
de sucesso.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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8 - Controles de Exportação
(“Export Controls”)

Descrição:

Controles de Exportação são regras específicas, impostas 
por determinados países e que restringem e regulam as 
operações de exportação de certos produtos para destinos 
específicos, sujeitando os exportadores destes países à 
limitações, restrições, licenças ou inclusive sanções em 
caso de inobservância destas regras. O tema é bastante 
complexo e, dentre os países que adotam os chamados 
Controles de Exportação, podemos citar Estados Unidos, 
países membros da União Europeia - como a Alemanha - e 
em geral, subsidiárias brasileiras de empresas sediadas 
nestes países deverão cumprir com as regras impostas. 

Clientes-alvo:

Exportadores subsidiários de empresas europeias.

Escopo:

• Suporte às filiais brasileiras de empresas estrangeiras 
na análise, revisão ou estruturação de procedimentos 
internos para atendimento  das regras e requisitos de 
Controle de Exportação, de acordo com as exigências 
impostas pelo país de origem, visando a garantir a 
consonância com os padrões, os critérios e os requisitos 
normativos.

• Análise dos critérios de avaliação e tipos gerais e/ou 
específicos de autorizações para fins de Controles de 
Exportações.

• Análise das regras e listas de itens de uso duplo (“Dual-
Use Goods”), isto é, bens que podem ser utilizados para 
fins civís e/ou militares a depender de configurações 
específicas do bem, além de seu respectivo controle do 
trânsito.

• Suporte quanto ao questionamento e/ou obtenção 
de informações  junto aos órgãos governamentais 
brasileiros, para fins de compartilhamento de 
informações.

• Suporte na aplicação e acompanhamento dos Controles 
de Exportação.

Benefícios para o cliente:

Estar em compliance com os procedimentos de 
conformidade internos (no caso de subsidiárias brasileiras 
de empresas sediadas em países que adotam Controles de 
Exportação), mitigando potenciais exposições e/ou sanções 
junto ao país de origem.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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9 - FTA
Descrição:

Os Acordos de Complementação Econômica (ACE) ou também 
internacionalmente denominados de Free Trade Agreements 
(FTA), disciplinam a cooperação comercial entre Estados Partes, 
visando maior competitividade internacional e abastecimento da 
demanda de insumos entre seus membros.

Para tanto, os Estados signatários estabelecem normas e regras 
comerciais que conferem à essas relações econômicas, uma 
aliança entre todos, visando aumentar o trânsito internacional de 
mercadorias e melhor aproveitamento de seus mercados.

A complementação econômica entre eles, resguarda a 
possibilidade do não pagamento do imposto de importação 
(total ou parcial), desde que fique comprovado que o produto 
comercializado internacionalmente, cumpriu com todas as regras 
e critérios de origem estabelecidos entre os países signatários.O 
acesso ao tratamento tarifário preferencial, no entanto, não é 
automático e exige um processo de verificação de origem e 
controles internos. Para fazer jus então à plena adesão as Regras 
dos ACE, é preciso que o fornecedor internacional elabore uma 
declaração de origem do produto por ele fabricado, bem como 
busque conseguir internamente, a emissão de um Certificado 
de Origem, que será recebido pelas entidades aduaneiras no 
destino, permitindo o uso do benefício tributário no país. 

Clientes-alvo: 

Empresas que operam com Comércio Exterior em países 
com os quais o Brasil possua acordos aduaneiros já em 
operação.

Escopo: 

• Verificação da existência de FTA vigente entre os países que 
participam da negociação internacional de mercadorias;

• Mapeamento dos requisitos de origem para assegurar a 
correspondência dos bens com as regras presentes nos 
Acordos;

• Instruir a realização das declarações de origem emitidas no 
exterior;

• Revisão das declarações de origem emitidas;

• Apresentação dos benefícios tributários a ser obtidos com os  
FTA;

• Recomendação e acompanhamento das emissões dos 
Certificados de Origem no Brasil.

Benefícios para o cliente: 

Otimizar a carga tributária de importação que estão 
disponíveis nos FTA (Acordos de Livre Comércio).

Aplicável a clientes auditados? 

Sim. 

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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10 - Mapeamento de processos
Descrição:

Através da expertise do time de Trade & Customs da KPMG 
no Brasil, que possui experiência nas áreas de Comércio 
Exterior, Regimes Aduaneiros Especiais, Tributária e 
Tecnologia será realizado trabalho de consultoria com o 
objetivo de revisar e avaliar os processos aduaneiros da 
empresa de maneira a identificar oportunidades de melhoria 
e eficiência relacionados aos aspectos operacionais, 
tributários, financeiros e de conformidade legal.

Clientes-alvo: 

Quaisquer empresas brasileiras que importem e/ou 
exportem ativos, materiais produtivos, produtos acabados 
ou serviços.

Escopo: 

• Tax Classifier: serviços de classificação fiscal e 
enquadramento tributário, especialmente no que tange 
Ex-Tarifários;

• Tax Opportunities: serviços de identificação de 
oportunidades tributárias envolvendo operações de 
Comércio Exterior;

• Operational Design and Strategy: serviços de 
planejamento e desenho de operações de Comércio 
Exterior em processo on going;

• Process Review and Gap Analysis: serviços de revisão de 
operações de Comércio Exterior;

• Business Process Automation: serviços de avaliação de 

ferramentas tecnológicas para automação e otimização 
de operações em Comércio Exterior; 

• Special Trade Program Future State Design: serviços de 
planejamento e desenho de operações sob Regimes 
Aduaneiros Especiais, especificamente Admissão 
Temporária;

• FTAs Opportunity Evaluation: serviços de levantamento 
de oportunidades de emissão de Certificados de Origem 
sob Acordos Comerciais.

Benefícios para o cliente: 

• Aumento na eficiência de procedimentos de Classificação 
Fiscal;

• Aumento na eficiência operacional;

• Aumento na eficiência  de utilização de Regimes 
Aduaneiros Especiais;

• Redução de Riscos de conformidade legal.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim, pois a revisão é realizada com vistas às legislações 
vigentes e com o objetivo de orientar clientes em relação a 
possíveis riscos e oportunidades.

Especialistas: 

Anna Davanço – Gerente Sênior – M.: (19) 98105-1308 

Fernando Pompeo – Gerente Sênior – M.: (11) 99113-0576

João Queiroz – Gerente Sênior – M.:(19) 99658-8100
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11 - Modelagem tributária 
Descrição:

Desenvolvimento de análises tributárias através de  simulações 
numéricas de diferentes cenários de importação e distribuição 
de produtos junto ao mercado brasileiro e/ou estruturação de 
operações com uso de regimes especiais ou regimes aduaneiros 
especiais, buscando demonstrar os impactos tributários 
e aduaneiros nas operações e consequente alavancagem 
operacional em razão de custos (incremento ou redução) e em 
comparação a cenários diversos.

Clientes-alvo:

Empresas que desejam revisar ou implementar operações 
de importação, considerando diversas alternativas de 
operação.

Escopo: 

• Suporte na estruturação de cenários comparativos entre 
operações já realizadas (“As Is”) e potenciais cenários 
futuros (“To Be”);

• Demonstração dos impactos tributários, aduaneiros 
e fiscais através de aplicação das regras tributárias e 
conjunto de premissas desenvolvidas junto ao time do 

cliente, para criação de modelagem exemplificativa de 
resultados, inclusive com possibilidade de inclusão de 
aspectos logísticos.

Benefícios para o cliente: 

Possibilidade de visualização dos impactos aduaneiros, 
tributários, fiscais e/ou logísticos em operações já 
existentes ou sob estudo de viabilidade, bem como realizar 
análise comparativa entre cenários, buscando alavancagens 
e ganhos operacionais com redução de custos tributários 
e/ou logísticos (ex.demonstração de custos efetivos, 
impostos recuperáveis, créditos acumulados, suas 
principais razões e alíquotas conforme o cenário).

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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12 - OEA e gerenciamento de riscos
Descrição:

Assessoria com a elaboração do pedido de certificação 
ou recertificação ao Programa Brasileiro de Operador 
Econômico Autorizado (OEA) para a Receita Federal do 
Brasil. A recertificação colabora na redução de custos 
aduaneiros, facilitando, dando agilidade, simplicidade, 
transparência, confiança aos processos de desembaraços 
aduaneiros nas importações e nas exportações. 

Clientes-alvo:

Importadores, exportadores, transportadores, agentes de 
carga, depositários de mercadorias sob controle aduaneiro 
em recintos alfandegados, operadores portuários ou 
aeroportuários e Recinto Especial para Despacho Aduaneiro 
de Exportação (Redex).

Escopo: 

Assessorias no processo de elaboração do primeiro pedido 
de habilitação/certificação ou nos pedidos de recertificação 
a cada três ou cinco anos.

Benefícios para o cliente: 

• Redução de custos aduaneiros na medida em que os 
processos de desembaraço aduaneiro passam a ser 
direcionados, preferencialmente, para o canal verde, o que 
significa dizer que não ficará na fila de fiscalização;

• Caso venha a ser direcionado para algum canal de 
fiscalização, a empresa certificada OEA tem prioridade nas 
análises dos fiscais em relação àquelas empresas que não 
têm a certificação OEA.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Elson Eduardo Bueno – Sócio – M.: (11) 99256-0912 
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13 - Habilitação para o Comércio 
Exterior - RADAR
Descrição:

Suporte na habilitação de empresas brasileiras que 
pretendem realizar operações de comércio exterior 
(importação e exportação) junto ao Registro e  
Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros 
(RADAR), sistema que permite a fiscalização e a 
identificação dos diversos agentes que operam no COMEX, 
bem como pretamos suporte com o Pedido de Revisão 
de Estimativa para fins de reenquadramento em uma 
submodalidade com maior limite de importações (limitada 
ou ilimitada).

Clientes-alvo:

Empresas que desejam operar em Comércio Exterior.

Escopo: 

• Suporte quanto ao preenchimento dos requisitos 
para habilitação junto ao RADAR, incluindo a análise, 
verificação e levantamento de informaçoes e 
documentos, com base nas normas e Ordens de Serviço 
da RFB, até suporte quanto ao protocolo e em eventuais 
questionamentos e/ou solicitações adicionais pela RFB;

• Suporte na elaboração do Pedido de Revisão de 
Estimativa, via procedimento administrativo eletrônico 
para obtenção de habilitação em submodalidades com 
maiores limites de valores de importação (modalidades 
limitada e ilimitada).

Benefícios para o cliente: 

Estar apto a realizar operações de Comércio Exterior e 
garantir que o volume de importações (em valor) atenda às 
necessidades operacionais da empresa.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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14 - RECOF
Descrição:

Regime Aduaneiro Especial que possibilita à empresa 
importar ou adquirir no mercado local mercadorias com 
suspensão de tributos. Parte dessas mercadorias deve ser 
submetida à industrialização, podendo, posteriormente, 
ser destinada tanto ao mercado interno quanto ao externo. 
Ao exportar o produto acabado, a empresa extingue o 
pagamento dos tributos.

Clientes-alvo:  

Empresas com operações de industrialização nos 
segmentos de montagem, transformação, beneficiamento, 
acondicionamento e recondicionamento; empresas que 
exportam acima de US$ 500 mil anuais.

Escopo: 

• Análise de compliance dos processos de entrada, 
produção e saída da empresa;

• Implementação de sistema de controle RECOF; 

• Sustentação da operação sob RECOF;

• Pré-auditoria RECOF.

Benefícios para o cliente: 

• Importação ou compra no mercado local de insumos com 
suspensão de impostos;

• Isenção do pagamento dos tributos quando efetuada a 
exportação;

• Ganhos de fluxo de caixa para a venda do produto ao 
mercado nacional -  suspensão dos tributos até o 15º dia 
subsequente do mês da efetivação da venda;

• Permite operações - Co-habilitado (apenas RECOF 
1291/2012);

• Suspensão/isenção da taxa AFRMM;

• Minimização da exposição a erros e aumento do 
compliance em função da revisão e automação dos 
processos objeto do benefício;

• Permite operações compartilhadas entre beneficiários do 
RECOF;

• Redução nas taxas de armazenagem da INFRAERO.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Anna Davanço – Gerente Sênior – M.: (19) 98105-1308 

Diego Morales – Gerente – M.: (19) 99612-8788 

Fernando Pompeo – Gerente Sênior – M.: (11) 99113-0576 

Francis Shirasaki – Gerente – M.: (11) 94340-0641 

João Queiroz – Gerente Sênior – M.:(19) 99658-8100 

Roberta Zuleger – Gerente – M.: (11) 94501-0880 
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15 - Redução de II - Resolução GMC
Descrição:

A Resolução GMC nº 49/19 permite a redução temporária 
da alíquota do imposto de importação em casos de 
desequilíbrios de oferta e de demanda em qualquer dos 
Estados Partes do Mercosul.

Suportamos nossos clientes em pleitear a redução tarifária 
seguindo os ritos estabelecidos pelo Grupo Mercado 
Comum (GMC), desde a apresentação do Pedido junto ao 
Comitê de Alterações Tarifárias (CAT), bem como o seu 
respectivo acompanhamento pelo Comitê Executivo de 
Gestão da Camex (Gecex).

Clientes-alvo:  

Importadores de insumos com falta de abastecimento 
nacional.

Escopo: 

• Definições de itens que podem ser beneficiados por 
novos pleitos à Resolução GMC nº 49/19;

• Elaboração e acompanhamento dos pedidos perante 
o Governo Federal direcionados  através do acesso ao 
Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da 
Economia (SEI/ME);

• Endereçamento de Pedidos de Renovação de reduções 
por desabastecimento vigentes.

Benefícios para o cliente: 

• Diminuição do imposto de importação e, 
consequentemente, do custo de produção local.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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16 - Redução de II - LETEC
Descrição:

A LETEC é uma lista de exceção à tarifa externa comum, 
que compreende um rol de até 100 NCMs que podem ter o 
imposto de importação reduzido pelo governo federal.

Apoiamos as empresas em pleitear a inclusão de NCMs 
estratégicos para seu negócio na LETEC, principalmente 
se não houver similaridade de produção nacional, ou 
quando a produção local não atenda à demanda para esse 
abastecimento.

Clientes-alvo:  

Importadores de insumos com falta de abastecimento 
nacional.

Escopo: 

• Discussões quanto as definições de itens que podem ser 
beneficiados por novos pleitos à LETEC;

• Elaboração de pedidos de inclusão de itens na LETEC 
perante o Governo Federal;

• Acompanhamento dos pedidos endereçados ao Governo 
Federal, bem como o suporte de eventuais discussões 
sobre os processos na esfera administrativa.

Benefícios para o cliente: 

Diminuição do imposto de importação e, 
consequentemente, do custo de produção local, pelo 
período de inclusão do NCM na lista de exceção tarifária.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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17 - Regimes internacionais
Descrição:

Prestar auxílio aos clientes que desejam pleitear ou já 
estão inseridos em algum Regime Aduaneiro Internacional, 
ajudando-os a fomentar suas exportações e diminuindo os 
custos operacionais.

Clientes-alvo:  

Clientes de médio e grande portes localizados fora do 
Brasil.

Escopo: 

• Compliance do regime;

• Implementação sistêmica;

• Otimização de processos;

• Operacionalização sistêmica.

Benefícios para o cliente: 

• Manter a empresa de acordo com as regras do fisco 
local, evitando assim sanções e multas;

• Diminuir os custos com impostos de importação e 
aumentar o fluxo de caixa;

• Manter a operação sistêmica diminuindo o headcount e o 
custo do cliente;

• Manter-se em dia com as questões tributárias, 
minimizando o recolhimento de multas e juros.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Anna Davanço – Gerente Sênior – M.: (19) 98105-1308 

Diego Morales – Gerente – M.: (19) 99612-8788 
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18 - REINTEGRA
Descrição:

O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as 
Empresas Exportadoras – REINTEGRA

O REINTEGRA – cuja regulamentação é prevista no Decreto 
nº 8.415 de 27 de fevereiro de 2015 – estabelece que a pessoa 
jurídica que exporte os bens previstos em lista específica definida 
neste decreto, obedecidos o limites de conteúdo importado na 
elaboração do produto final exportado, poderá apurar créditos 
mediante a aplicação de percentual sobre a receita auferida 
com a expotação destes bens para o exterior ou em operações 
equiparadas à exportação. 

Os valores, apurados trimestralmente, serão calculados 
observando-se os percentuais definidos na legislação para os 
respectivos períodos de apuração, podendo variar de 0,1% até 
3%. Os pedidos de reintegração destes valores, apurados na 
forma de crédito tributário federal, serão formalizados seja através 
de Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da 
Declaração de Compensação (“PERDCOMP”), seja através das 
vias administrativas – em processos administrativos específicos 
– nos casos em que o programa PERDCOMP não estiver 
parametrizado para tal fim, nos termos da Instrução Normativa 
RFB nº1.717 de 17 de julho de 2017.

Atualmente – e observado o prazo prescricional quinquenal – os 
percetuais definidos no Decreto nº 8.415/2015 para cálculo do 
benefício sobre a receita de exportação são:

1% (um por cento), entre 1º de março de 2015 e 30 de 
novembro de 2015;

0,1% (um décimo por cento, entre 1º de dezembro de 2015 e 31 
de dezembro de 2016;

2% (dois por cento), entre 1º de janeiro de 2017 e 31 de maio de 2018; e

0,1% (um décimo por cento, a partir de 1º de junho de 2018.

Operações de venda com destino à Zona Franca de 
Manaus (ZFM)

As operações de venda de produtos industrializados com destino 
à ZFM, equiparadas às operações de exportações regulares, 
também fazem jus ao benefício do REINTEGRA se atendidos os 
demais requisitos do regime (produto elegível e limite de conteúdo 
importado nos termos do Anexo do Decreto nº 8.415/2015). Esta 
equiparação à exportação para fins de REINTEGRA, foi, inclusive, 
objeto da Súmula nº 640, aprovada – por unanimidade – pela 1º 
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Diferentemente do que ocorre nos pedidos de REINTEGRA 
regulares e que são realizados através do programa PERDCOMP 
da Receita Federal do Brasil (RFB), os pedidos específicos para 
oferações de venda de produtos industrializados para a ZFM 
obedecem metodologia ligeiramente diferente e deverão ser 
solicitados através de procedimento administrativo próprio, com 
abertura de um processo digital, preenchimento de formulário 
padrão específico e preparação de uma petição a ser juntada 
ao dossiê de documentos, conforme estabelece a Instrução 
Normativa 1.717/2017.
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Potencialização do benefício do REINTEGRA

Paralelamente às operações regulares do REINTEGRA e às 
de vendas para a ZFM, também atuamos com as medidas de 
potencialização do benefício, sendo elas o incremento de até 2% 
(dois por cento) sobre os percentuais estabelecidos pelo Decreto 
nº 8.415/2015 e a inobservância à anterioridade nonagesimal em 
relação às alterações dos percentuais do benefício.

A primeira medida, referente ao incremento de até 2%(dois por 
cento) sobre os percentuais estabelecidos, decorre da previsão 
legal estabelecida na própria lei que reinstituiu o benefício do 
REINTEGRA, autorizando o incremento em caso de exportação  
de bens em cuja cadeia de produção se verifique resíduo 
tributário pendente que o justifique. A realização do estudo 
contábil e tributário é realizada pela KPMG através do emprego de 
metodologia específica para a comprovação do residual tributário, 
considerando-se toda a cadeia de produção do benefíciário, suas 
despesas e gastos diversos, bem como retenções e débitos 
tributários não-recuperáveis.

Já a segunda mendida encontra respaldo nas decisões 
recentes proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) quanto à necessidade de observância do princípio 
constitucional da anterioridade nonagesimal nas hipóteses 
de majoração ou redução de tributos e/ou benefícios. Neste 
sentido, encontra respaldo a tese de que as reduções dos 
percentuais definidos para o REINTEGRA, em específico 
os anos de 2015 e 2018 – quando houve a redução de 3% 
para 1% e 2% para 0,1%, respectivamente – deveriam ter 
entrado em vigor apenas após os noventa dias a contar da 
data de publicação das alterações, sendo, portanto, cabível a 
manutenção das alíquotas vigentes antes da redução.

Clientes-alvo:  

Empresas exportadoras de produtos que possuam conteúdo de 
origem local entre 35% e 60% e que cumpram o compliance nas 
operações aduaneiras.

Escopo: 

•  Analisar os documentos fiscais de entrada e saída (Notas 
Fiscais de Entrada e Saída) e os documentos de exportação 
(Registro de Exportação – RE, Declaração de Exportação – DE, 
Declaração Simplificada de Exportação – DSE e/ou Declaração 
Única de Exportação – DUE) emitos pela empresa identificando 
as operações elegíveis antes as regras e requisitos do 
REINTEGRA;

• Verificar através de metodologia a ser definida em conjunto à 
administração da empresa o percentual de conteúdo importado 
nos produtos exportados, elegíveis ao REINTEGRA e a 
composição dos custos relacionados à produção, transporte, 

armazenagem e demais despesas que possam compor o valor 
final de exportação do produto acabado;

• Analisar o ciclo produtivo, aquisição de insumos e as atividades 
correlatas necessárias à produção dos bens elegíveis 
exportados, incluindo mas sem se restringir à folha de 
pagamento, tributação na importação, retenções tributárias 
e patronais, dentre outros elementos, de modo a apurar a 
existência ou não de saldo residual tributário que justifique a 
devolução adicional e a determinação do percentual adicional 
necessário; 

• Elaborar o cálculo dos valores do benefício potencializado, 
com base nas informações e documentos analisados, 
auxiliando também na preparação do conjunto de documentos 
necessários (dossiê) para demonstração e embasamento para 
solicitação da devolução adicional, nos termos das legislações 
aplicáveis;

• Auxiliar a administração da empresa com a preparação, 
protocolo e acompanhamento do pedido através das vias 
administrativas cabíveis, incluíndo suporte na preparação do 
pedido administrativo, preenchimento do respectivo modelo 
específico de PERDCOMP e em todos os atos necessários 
durante a fase administrativa do pedido.

Benefícios para o cliente: 

Ressarcimento do resíduo tributário existente na cadeia de 
exportação, através de Restituição de valores em espécie e/ou 
Compensação dos créditos apurados com débitos próprios da 
operação do cliente, relativos a tributos federais.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim. Há certas restrições quanto à remuneração com honorários 
de sucesso.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 

18 - REINTEGRA
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19 - REINTEGRA - 
Potencialização em mais 2%
Descrição:

Potencialização do crédito tributário do REINTEGRA em 
mais dois pontos percentuais, podendo chegar a algo no 
montante de 2,1% a 5% sobre o valor das exportações de 
produtos que contenham conteúdo local comprovado.

Clientes-alvo:  

Empresas exportadoras de produtos que possuam 
conteúdo de origem local entre 35% e 60% e que 
cumpram o compliance nas operações aduaneiras.

Escopo: 

• Cálculo do conteúdo local dos produtos exportados;

• Análise do compliance realizado nas operações de exportação;

• Identificação do crédito tributário auferido;

• Elaboração de PER/DCOMP para aproveito do crédito 
tributário.

Para aqueles que realizam tais operações acima 
internamente, podemos apoiá-los com as revisões e as 
premissas dos procedimentos adotados.

Benefícios para o cliente: 

Compensação de débitos próprios, relativos a tributos 
federais ou, então, solicitação da restituição da quantia em 
espécie.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim. Há certas restrições quanto à remuneração com 
honorários de sucesso.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919
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20 - REPETRO
Descrição:

Implantação do regime especial REPETRO (SPED ou 
Industrialização).

Clientes-alvo:  

Clientes envolvidos na cadeia de produção do segmento de 
Oil&Gas (exploração, produção e fabricantes de produtos 
para o segmento).

Escopo: 

• Análise de viabilidade do regime (ROI);

• Suporte ao pleito de habilitação perante a RFB; 

• Implantação do regime especial (quesitos técnicos e 
funcionais);

• Suporte e sustentação do regime (manutenção do regime 
ao longo do tempo).

Benefícios para o cliente: 

• Importações e/ou compras no mercado interno com 
suspensão de tributos federais e estaduais;

• Isenção dos tributos federais e estaduais, conforme 
aplicação e/ou destinação final;

• Ganho de fluxo de caixa (em eventuais nacionalizações 
devido a perda/scrap/destruição);

• Diminuição de toda carga tributária (impostos federais 
e estaduais) em toda cadeia REPETRO: Por exemplo: 
REPETRO-SPED (Produção/Exploração) > REPETRO-Ind 
(Fornecedor) > REPETRO-Ind (Fabricante  Intermediário).

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Fernando Pompeo – Gerente Sênior – M.: (11) 99113-0576 

João Queiroz – Gerente Sênior – M.: (19) 99658-8100 
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21 - Revisão aduaneira e trade compliance
Descrição:

Suporte na revisão de documentos, informações e 
procedimentos aduaneiros adotados pelas empresas, 
bem como na revisão da apuração dos tributos indiretos 
incidentes na importação de mercadorias e serviços 
(bases de calculo, regras de valoração aduaneira adotadas, 
alíquotas incidentes, dentre outros). 

Realizamos também a análise da aderência das 
empresas aos requisitos da norma legal em relação aos 
procedimentos internos e administrativos adotados (ex. 
políticas globais ou locais, SOP, Work Instructions etc.). 

Clientes-alvo:  

Empresas com operação em Comércio Exterior.

Escopo: 

• Revisão de fluxos e procedimentos administrativos 
adotados nas operações internas e externas das 
empresas;

• Sugestão de melhorias percebidas; recomendações de 
treinamentos corporativos;

• Conferência e comparação das informações dos 
documentos de comércio exterior, incluindo faturas 
comerciais e pro formas, conhecimento de embarque 
(ex. Bill of Lading e Airway Bill), romaneio de cargas 
(packing list), certificados de origem e notas fiscais de 
entrada e/ou saída);

• Elaboração de manuais, guias de procedimento e controle 
para governança dos fluxos operacionais internos com 
fins de compliance e aderência normativa.

Benefícios para o cliente: 

• Mitigação de riscos e multas incidentes nas operações 
aduaneiras e fiscais relacionadas ao Comércio Exterior;

• Verificação quanto ao uso adequado de benefícios 
tributários e Regimes Aduaneiros Especiais;

• Verificação da composição das bases de cálculo e 
alíquotas para recolhimento tributário correto;

• Manutenção e disseminação do compliance corporativo.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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22 - Taxa SISCOMEX
Descrição:

Recuperação dos valores pagos sobre a majoração da 
Taxa Siscomex, incidente nas importações registradas nos 
últimos cinco anos. 

A Taxa de Utilização do Siscomex foi instituída pela Lei 
9.716/98 e era estipulada no valor fixo de R$30,00 por 
DI registrada e R$10,00* por adição de mercadorias à 
declaração de importação. Em 2011, houve o reajuste de 
mais exponencial do valor da Taxa Siscomex (Portaria MF 
257/11) para R$185,00 por DI registrada e R$29,50* por 
adição de mercadoria à DI. Muitas empresas sentiram-
se lesionadas pelos acréscimos desproporcionais dos 
tributos e têm ingressado com ações judiciais pleiteando 
restituições tributárias dos valores pagos a maior. 

Por unanimidade, o STF reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional e, no mérito, 
por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a 
matéria.

Frente à decisão, portanto, é pacífico que a redução da 
taxa já é válida para os próximos registros, assim como é 
possível a solicitação de restituição dos valores pagos de 
forma majorada nos últimos 5 (cinco) anos, uma vez que 
na decisão o pleno do Tribunal não modulou os efeitos 
da decisão tomada em repercussão geral, ou seja, não 
restringiu sua eficácia temporal.

*Valores podem ser reduzidos, dependendo da quantidade 
de adições.

Clientes-alvo:  

Importadores.

Escopo: 

• Levantamento das importações registradas nos últimos 
cinco anos;

• Realização e apresentação do cálculo do pagamento 
tributário realizado a maior;

• Elaboração de Memorando Técnico contendo o 
embasamento legal e memória do cálculo para 
apresentação de pedido de restituição tributária;

• Realização dos Pedido de restituição tributária em casos 
nos quais a Empresa já possui medida judicial transitada 
em julgado;

• Suporte no acompanhamento e discussões do Pedido 
junto a esfera administrativa.

Benefícios para o cliente: 

Levantamento de crédito tributário para restituição 
e/ou aproveitamento via PER/DCOMP, bem como 
reconhecimento contábil imediato dos valores.

Aplicável a clientes auditados? 

Sim, desde que sejam honorários fixos e fora da 
materialidade.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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23 - Revisão dos Critérios de 
Valoração Aduaneira
Descrição:

Análise e revisão da aplicação das Regras de Valoração 
Aduaneira e seus reflexos na apuração de tributos 
incidentes nas importações.

Clientes-alvo:  

Clientes sujeitos a transfer pricing, em especial aqueles 
que possuem vasta operação internacional intercompany.

Escopo: 

• Análise do método de Valoração Aduaneira aplicado aos 
respectivos impactos operacionais;

• Análise do preço praticado entre operações intercompany 
e possíveis inconsistências quanto ao médodo de valoração 
aduaneira adotado pela empresa;

• Matriz tributária comparando cenários em países 
estratégicos;

• Sugestão de ajustes e revisão dos métodos de valoração 
aduaneira adotados, buscando alavancar as operações, 
com suporte dos nossos especialistas da área de Preços 
de Transferências.

Benefícios para o cliente: 

• Compliance com as Regras de Valoração Aduaneira e 
cálculo dos tributos devidos nas importações, mitigando 
riscos de questionamento pelas autoridades aduaneiras;

• Possíbilidade de identificação de métodos de valoração 
aduaneira mais favoráveis, fomentando a competitividade 
das operações da empresa, inclusive com potencial 
redução da carga tributária na importação.

Aplicável a clientes auditados? 

Em análise.

Especialistas: 

Hermes Morettin – Gerente Sênior – M.: (19) 99655-9165 

Carlos Venâncio – Gerente Sênior – M.: (11) 98081-0919 
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Escritórios: Fortaleza, 
Recife, Salvador e Manaus.

Fernando P. Santos
Gerente Sênior
Tel.: (11) 99113-0576
fpsantos@kpmg.com.br

Escritórios: São Paulo.

Carlos Venâncio
Gerente Sênior
Tel.: (11) 98081-0919
cvenancio@kpmg.com.br

Escritórios: Curitiba, Porto Alegre, 
Florianópolis, Joinville e Londrina.

Anna C. Davanço
Gerente Sênior
Tel.: (19) 98105-1308
adavanco@kpmg.com.br

Escritórios: Campinas, Ribeirão Preto, 
São Carlos, Cuiabá, Brasília e Goiânia.

Hermes Morettin
Gerente Sênior
Tel.: (19) 99655-9165
hmorettin@kpmg.com.br

Escritórios: Rio de Janeiro.

João Marcelo
Gerente Sênior
Tel.: (19) 99658-8100
jmqueiroz@kpmg.com.br

Escritórios: São Paulo, Vale 
do Paraíba e Belo Horizonte.

Francis Shirasaki
Gerente 
Tel.: (11) 94340-0641
fshirasaki@kpmg.com.br
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Desenvolvimento de
Negócios junto as regionais
De maneira complementar ao Catálogo de Ofertas e Serviços e para impulsionar o processo 
de desenvolvimento de negócios e atuação junto às regionais, dedicamos alguns dos nossos 
Gerentes especificamente para ações de Go To Market em parceria com nossos escritórios 
e outras Verticais, Bus e Services Lines, logo, seguem abaixo os responsáveis e respectivos 
contatos para cada região:
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