FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS
SEGMENTO: COMÉRCIO
OCUPAÇÃO: ANALISTA DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO (ocupação sinônima do Assistente
de serviços em comércio exterior)
Família CBO: 3543 – Analistas de comércio exterior
SUBORDINAÇÃO: Analista de comércio exterior e Despachante Aduaneiro
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 1

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Realizar o trâmite de desembaraço
Analisar documentos e classificação fiscal de
mercadorias
Prestar suporte quanto à legislação
Acompanhar despachantes na resolução de
problemas junto à Receita Federal

PROSPECÇÃO
TEMPORAL
Longo prazo

Médio prazo
Curto prazo

INTER-RELAÇÕES
FUNCIONAIS COM
OUTRAS OCUPAÇÕES
Ajudante de despacho
aduaneiro
Assistente de comércio
exterior
Analista de câmbio

Longo prazo

Realizar operações de comércio internacional
para importação e exportação de produtos e

Longo prazo

serviços
Processar operações de importação
Analisar mercado internacional de produtos e
serviços
Orientar o desembaraço aduaneiro

Despachante aduaneiro
Longo prazo
Longo prazo
Longo prazo

Conhecimentos/Temas de domínio



Legislação referente ao comércio exterior.



Processos administrativos do comércio exterior.



Transportes no comércio exterior – modais, tipos de contratação e securitização.



Sistemas de lançamentos de informações fiscais e aduaneiras.



Documentações de embarque e desembarque para importação ou exportação.



Negociação e relacionamento interpessoal.



Idiomas: espanhol e inglês.

Mudanças nos fatores tecnológicos e organizativos
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Sistemas, tecnologias e legislação.

Infraestrutura para o desenvolvimento das funções



Acesso ao sistema de comércio exterior.

Novas demandas do mundo do trabalho, que implicam incremento na formação
profissional



Idioma: mandarim.



Conhecimento em marketing internacional.



Conhecimento das normas de transportes internacional.

Considerações sobre a ocupação
Após análise e debate, o entendimento dos participantes foi de que essa ocupação é
sinônimo do Assistente de comércio exterior, não havendo um Analista de desembaraço
aduaneiro. As funções listadas nessa ficha ou são realizadas pelo Ajudante ou pelo próprio
Despachante aduaneiro, e ambas exigem registro para atuação. As funções de cunho mais
administrativo são realizadas pelo Assistente de serviços em comércio exterior ou pelo
Analista de comércio exterior.
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