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DU-Imp Declaração Única de Importação na prática
Por que fazer?

A Duimp – Declaração Única de Importação, reflete a nova realidade do comércio exterior
brasileiro, que se adapta ao conceito de janela única, por meio da qual os intervenientes prestam
as informações sobre suas operações de forma centralizada a todos os órgãos e agências
governamentais. Assim, reúne informações relativas ao controle aduaneiro, tributário e
administrativo da operação de importação, sendo realizado de forma concomitante ao controle
aduaneiro. Assim, conhecer o novo processo de importação e saber como preencher a
Declaração Única de Importação é essencial para as empresas importadoras.
O curso será realizado com apoio de Simulador, que ficará disponível ao participante por
30 dias. O participante deve levar seu próprio notebook.

A quem se
destina?

Despachantes Aduaneiros, Colaboradores que atuam na operacionalização do Processo de
Importação, Interessados em conhecer o Novo Processo de Importação.

Quando
acontece?

Investimento

Ementa

Endereço

07/02/2019

Rua Sete de Setembro, 99, 23º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ

R$ 500,00 (quinhentos reais).

Forma de
pagamento
Política de
descontos

Data

i)

Via Boleto Bancário, à vista;

ii)

Via Cartão de Crédito, podendo ser parcelado em até 4 vezes sem juros.

Descontos válidos exclusivamente para pagamentos efetivados via boleto bancário:
A Funcex concede 5% de desconto para empresas que inscreverem três ou mais colaboradores.
Os colaboradores das Empresas Mantenedoras da Funcex tem 30% de desconto.
1. O NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO












Declaração Única de Importação – Duimp
Detalhamento da mercadoria: Cadastro de Atributos e Catálogo de Produtos: Cadastro de
Atributos e Catálogo de Produtos
Tratamento Administrativo das Importações
Licenciamento das Importações: Características Gerais, Categorização das Licenças de
Importação, Validade e Quantidade de Anuências, O Processo de Licenciamento
Gerenciamento de Riscos Administrativo e Aduaneiro: Gerenciamento de Riscos Aduaneiro,
Gerenciamento de Riscos Administrativo – Licenciamento e Inspeções Físicas
Janela Única de Verificação e Inspeção das Mercadorias
Conferência Aduaneira: Conferência Aduaneira e Operadores Econômicos Autorizados
Trânsito Aduaneiro
Pagamento Centralizado
Despacho e Desembaraço Aduaneiro

2. DUIMP: PRÁTICA DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÕES ÚNICAS DE IMPORTAÇÃO
COM UTILIZAÇÃO DE SIMULADOR
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DU-Imp Declaração Única de Importação na prática
Inscrições



Diretamente no site da Funcex http://www.funcex.org.br/cursos_inscricao.asp



Para pagamentos com desconto, envie um e-mail para cursosfuncex@funcex.org.br

Docente:



Mestre em Administração pela EBAPE – FGV, Especialista em Marketing pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro e Especialista em Comércio Internacional pela
Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Arquiteto formado pela Universidad Nacional
de Buenos Aires.



Professor de graduação das disciplinas: Empreendedorismo (Curso de Biomedicina),
Marketing Internacional, Marketing e Projeto Integrado V (Curso de Administração),
Fundamentos de comércio exterior (Relações Internacionais) – IBMR, Gestão de exportação
e Gestão de importação (Relações Internacionais) – IBMR.



Professor convidado dos cursos de Pós-Graduação em Marketing, Gestão Empresarial e
Logística Empresarial. Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais da FGV e
CADEMP – FGV.



Professor convidado dos cursos de Pós Graduação em Suprimentos da SOCIESC- Curitiba e
de Pós Graduação em Gestão de Comércio Exterior da FATESG - Goiânia.



Coordenador do MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais do IBMR – Laureate,
Rio de Janeiro, RJ.



Palestrante em centenas cursos abertos e in company relacionados com diversos tópicos de
negócios internacionais em idioma português, inglês e espanhol.



Organizador e co-autor do Livro Fundamentos de exportação e Importação no Brasil –
Serie CADEMP, Editora FGV, 2012.



Consultor do CIN para o projeto Exporta – CIN individual e coletivo e do SEBRAE-RJ para o
Projeto de Internacionalização da Cadeia Produtiva de Petróleo, Gás e Energia do Rio de
Janeiro.



Conteudista e facilitador da Fundação Centro de Estudos Comércio Exterior – RJ.



Sua experiência profissional inclui o cargo de gerente de comércio exterior em diversas
empresas, docência em curso de relações internacionais, bem como consultoria a diversas
empresas nacionais e estrangeiras.

Gabriel
Segalis

Atenção

O curso será suspenso caso não atinja o quórum adequado (15 participantes).

Quem somos?
Perfil institucional
A Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior - FUNCEX é uma instituição de caráter técnico, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos. Foi instituída em 12 de março de 1976 e tem como principais objetivos o desenvolvimento de atividades de pesquisa, a
elaboração de estudos, a formação de pessoal, a divulgação e disseminação de informações e a prestação de serviços de assistência técnica
no campo de comércio exterior.
A atuação da Fundação tem sido possível graças ao apoio de um grupo de empresas mantenedoras e instituidoras e à comercialização de
trabalhos técnicos (projetos e consultorias) e serviços (cursos, workshops e seminários) executados pela própria instituição, sob a orientação de
seu Conselho Superior, que conta com representantes de órgãos públicos e privados.
Produtos e serviços
Projetos e consultorias: As linhas de pesquisa da instituição são definidas e os estudos são orientados para temas que contribuam
para a formação de uma política econômica externa coerente, dando origem a trabalhos técnicos policy-oriented, que são difundidos
junto aos públicos empresarial, acadêmico e político. Principais áreas de pesquisa: Índices de preço e quantum das exportações e
importações; Caracterização do setor no mundo e no Brasil; Competitividade de produtos no mercado externo.
Formação e treinamento de recursos humanos: A FUNCEX desenvolve regularmente cursos e programas com o intuito de contribuir
com a formação de profissionais na área de comércio exterior. A formatação dos cursos (cursos presencias na sede da FUNCEX,
cursos in company, cursos na modalidade de EAD), assim como seus conteúdos, são adaptados às necessidades específicas do
público-alvo a que se destinam.
Banco de Dados (FuncexData): A FUNCEX possui vantagens comparativas na avaliação do desempenho de empresas exportadoras
e importadoras, pois conta com um rico banco de dados como resultado do cruzamento de informações oriundas da SECEX/MDIC, do
Cadastro Geral de Empresas do IBGE e da RAIS/Ministério do Trabalho.
Publicações

RBCE – Revista Brasileira de Comércio Exterior:

Informativo da Balança Comercial

Boletim de Comércio Exterior

Relatório de Câmbio e Contas Externas
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Você conhece o

www.funcexdata.com.br ?

O FuncexData é uma ferramenta de inteligência comercial
desenvolvida pela Funcex que traz ao alcance do usuário
informações diversificadas e atualizadas sobre o
comércio exterior brasileiro.
Como acessar?
O FuncexData é composto por duas áreas, uma pública e outra restrita. Veja como acessá-las:
Área Pública
Para se cadastrar, acesse http://www.funcexdata.com.br/cadastramento.asp.
Preencha o formulário e aguarde o envio da senha por e-mail.
Área Restrita
O valor da assinatura varia de acordo com o nível de acesso à ferramenta.
Para obter maiores informações, entre em contato conosco nos telefones:
(21) 2509-7000, 3529-7002 ou por e-mail: assinaturafuncexdata@funcex.org.br
Consulte o endereço www.funcex.org.br para se informar sobre as vantagens em se tornar
Mantenedor da Funcex e ganhar descontos na assinatura do FuncexData.

