FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS
SEGMENTO: COMÉRCIO
OCUPAÇÃO: DESPACHANTE ADUANEIRO
CBO: 3422-10 – Despachante Aduaneiro
SUBORDINAÇÃO: Contratante / Diretor de Comércio Exterior
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 4 ou 5 (parte dos convidados entende que o nível de autonomia não é total, por isso seria nível 4)
MACROFUNÇÕES: Realizar operações de importação e exportação.
PROSPECÇÃO
TEMPORAL DAS
FUNÇÕES
PRINCIPAIS

INTER-RELAÇÕES FUNCIONAIS COM OUTRAS
OCUPAÇÕES

Realizar o licenciamento e desembaraço de
mercadorias e bagagens.

LONGO PRAZO

Somente o Despachante pode exercer esta função

Realizar a requisição de vistoria aduaneira.

LONGO PRAZO

Somente o Despachante pode exercer esta função

Formalizar desistência de vistoria aduaneira.

LONGO PRAZO

Somente o Despachante pode exercer esta função

Realizar o pagamento de taxas e impostos relativos
à importação e exportação.

LONGO PRAZO

Realizar o fechamento do câmbio.

LONGO PRAZO

Realizar a entrega de documentos à receita federal e
demais órgãos pertinentes.

LONGO PRAZO

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Somente o Despachante pode exercer esta função
Somente o Despachante pode exercer esta função
Assistente de Serviços em Comércio Exterior/
Técnico em Comércio Exterior
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Conferir e classificar mercadorias, de acordo com a
NCM/SH (Nomenclatura Comum do Mercosul/
sistema harmonizado).

LONGO PRAZO

Técnico em Comércio Exterior

Acompanhar a análise de amostras, verificação de
funções, uso e material constitutivo na inspeção
física de mercadorias na receita federal.

LONGO PRAZO

Assistente de Serviços em Comércio Exterior/
Técnico em Comércio Exterior

Prestar assistência / assessoria à importadores e
exportadores, no preenchimento de documentos.

LONGO PRAZO

Técnico em Comércio Exterior

Prestar assistência/ assessoria à importadores e
exportadores, na contratação de serviços de
terceiros.

LONGO PRAZO

Técnico em Comércio Exterior

Orientar clientes quanto aos requisitos técnicos de
importação exportação de produtos, de acordo com a
necessidade apresentada e com base na legislação.
(embalagens, registros, liberações, rótulos)

LONGO PRAZO

Técnico em Comércio Exterior

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; outros sistemas para comércio exterior.
Documentações de embarque e desembarque para importação ou exportação.
Relacionamento interpessoal.
Negociação e relações internacionais.
Idiomas: Inglês, Espanhol e Mandarim.
Processos logísticos.
Programa dos Correios para pequeno exportador (Exemplo: Exporta Fácil).
Instrumentos de proteção cambial.
Análise de cenários.
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Mudanças nos fatores tecnológicos e organizativos







Ampliação do comércio internacional.
Negociações internacionais acontecendo com o uso de ferramentas de comunicação à distância, sem contatos presenciais.
Rota alternativa de entrada e saída de mercadorias.
Acordos de Complementação Econômica.
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



Tecnologia: Sistemas informatizados com acesso à internet.
Sistemas de comércio exterior SISCOMEX.

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





Inserção do Mandarim com necessidade de idioma para o profissional, além do inglês e espanhol (mínimo).
Mudanças da economia global.
Novas modalidades de importação e exportação.
Coworking (espaços compartilhados no trabalho) e economia criativa.

Considerações sobre a ocupação:
Para atuar como Despachante Aduaneiro é necessário obter registro no quadro de despachantes aduaneiros junto à Receita
Federal, atendendo ao requisito de ter experiência mínima de três anos como ajudante de despachante aduaneiro e aprovação
por essa instituição1. Esta ocupação exige grande capacidade de atuar sob pressão, administrando riscos de naturezas
diversas, sobretudo relacionado aos prazos para realização das atividades e greves recorrentes no setor alfandegário. O
Despachante Aduaneiro é o único que possui permissão para concluir os processos nos sistemas junto à Receita Federal.
Um outro aspecto de grande impacto nas atividades deste profissional é a estrutura tecnológica, sendo necessária uma boa
estrutura de banda larga, pois a maior parte das atividades hoje são realizadas online.
1

Instrução Normativa RFB nº 1785, de 24 de janeiro de 2018.
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