FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS
SEGMENTO: COMÉRCIO
OCUPAÇÃO: TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR
Família CBO: 3543 – Analista de comércio exterior
SUBORDINAÇÃO: Despachante aduaneiro
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 3 ou 4

FUNÇÕES PRINCIPAIS
Analisar os mercados internacionais, de acordo
com a necessidade do cliente/organização.
Facilitar e mediar o comércio entre os diferentes
países.
Controlar e acompanhar o processo de
exportação/importação.
Conferir, enviar ou receber comprovantes de
pagamento.
Cuidar do processo de desembarque, no caso de
importação, e embarque, na exportação.

PROSPECÇÃO
TEMPORAL

INTER-RELAÇÕES
FUNCIONAIS COM
OUTRAS OCUPAÇÕES

Longo prazo

Longo prazo

Longo prazo

Longo prazo

Longo prazo
Despachante aduaneiro

Participar diretamente da negociação,
defendendo os interesses da empresa que

Longo prazo

representa.
Preparar e cuidar para que toda a documentação
necessária esteja correta.
Elaborar planos de exportação para clientes.
Acompanhar e orientar negociações e formas de
pagamento entre fornecedor e comprador.
Negociar e contratar transporte em todos os
modais.
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Habilitar importador/exportador no Registro de
Importadores e Exportadores (REI) e Radar do
Sistema Integrado de Comércio Exterior

Longo prazo

Despachante aduaneiro e
Contabilista

(Siscomex) junto à Receita Federal.
Negociar e contratar apólice de seguro.

Longo prazo

Despachante aduaneiro

Conhecimentos/Temas de domínio



Regras e legislação entre os vários países.



Regras de direito internacional e regularização do processo comercial.



Cultura mundial e negociação comercial globalizada.



Contexto de trabalho: ambiente favorável e amigável de cooperação.



Sistemas de comércio exterior e Siscomex.



Sistemas de apoio ao comércio exterior: Sistema de Análise das Informações de Comércio
Exterior (Alice Web), Radar Comercial, Vitrine do Exportador e Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) – todos órgãos ligados ao governo
federal.



Idiomas: inglês e espanhol.



Negociação e relacionamento interpessoal.



Segurança do trabalho: definição, utilização de EPIs e legislações aplicáveis.



Informática: softwares específicos de comércio exterior, Quick Response Code (QR Code),
código de barras.



Processos administrativos do comércio exterior.



Instrumentos de proteção cambial.



Idiomas: espanhol e inglês.

Mudanças nos fatores tecnológicos e organizativos



Ampliação intensiva do comércio internacional.



Negociações internacionais sendo realizadas com o uso de ferramentas de comunicação
a distância, sem contatos presenciais.



Informatização dos processos fiscais e aduaneiros.



Alterações constantes do sistema de comércio exterior com base nas mudanças de
legislação.

Infraestrutura para o desenvolvimento das funções



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



Idioma: mandarim.



Marketing internacional.



Normas de transportes internacionais, modais.

Considerações sobre a ocupação
As funções da ocupação do Técnico em comércio exterior, conforme entendimento dos
participantes do fórum, correspondem às funções do Analista de comércio exterior. Esse
profissional está apto a atuar como Ajudante de despachante aduaneiro, desde que tenha
formação reconhecida pela Receita Federal. Essa ocupação exige grande capacidade de
atuar sob pressão, administrando riscos de naturezas diversas, sobretudo relacionados a
prazos para realização das atividades.
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