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Programa de Capacitação em Comércio Exterior 2019
DU-E Declaração Única de Exportação na prática
Data: 27 de Abril de 2019
Professor: André Cavalcanti
Horário: de 9h. as 18h.
Local: Rua Sete de Setembro, 99, 23º andar, Centro, RJ
Este programa – realizado pela FIRJAN em parceria com a FUNCEX – tem por objetivo oferecer o
suporte necessário para que seus associados, e todos os profissionais e empresários que atuam no
comércio exterior, adquiram conhecimentos que lhes permitam trabalhar com segurança e alinhados
às boas práticas do mercado internacional, visando o sucesso de seus negócios.
Melhores
resultados
Maior
produtividade
Investimento
em
Capacitação

Aprendizagem
Boas práticas

Os cursos que serão realizados em 2019 serão direcionados para empresas e profissionais que já
operam no mercado internacional. Visando facilitar o acesso aos treinamentos, os cursos, com 8
horas/aula, serão realizados aos sábados, em período integral (de 9h. as 18h.), na Funcex –
Rua Sete de Setembro, 99, 23º andar, Centro, Rio de Janeiro.
O investimento para participar em cada um dos cursos é de R$ 250,00 para as Empresas que
são Associadas ao Sindicado e as Empresas Mantenedoras da Funcex; de R$ 300,00 para
as empresas associadas ao CIRJ e de R$ 350,00 para os Não Associados.
Informações Adicionais
FIRJAN
Telefone: (21) 2563-4600
E-mail: acessoamercado@firjan.com.br
Observações
 O curso contempla: material didático, coffee-break e certificado de conclusão.
 As datas poderão ser alteradas segundo as necessidades dos organizadores, o que será
comunicado com a devida antecipação.
 Ao iniciar o treinamento, os participantes receberão material didático (apostila) para o
acompanhamento da aula expositiva, com aporte de recursos visuais e exercícios.
Inscrições
 Diretamente no site da Funcex - http://www.funcex.org.br/cursos_inscricao.asp
 Se preferir, entre em contato com a Funcex via E-mail: cursosfuncex@funcex.org.br;
Skype: cursos.funcex; Telefone: (21) 2509-7000 ou WhatsApp: (21) 9 8111-1760.
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DU-e Declaração Única de Exportação na prática
Por que é importante conhecer
O novo processo de exportação, realizado por meio de Declaração Única de
Exportação (DU-E), busca adequar o controle aduaneiro e administrativo ao processo
logístico das exportações, de maneira a realizá-los com eficiência e segurança. Os
controles aduaneiro e administrativo de uma exportação realizada por meio de DU-E
são efetuados por intermédio de módulos especializados do Portal Siscomex. Assim,
conhecer o novo processo de exportação e saber como preencher a Declaração Única
de Exportação é essencial para as empresas exportadoras.
O curso é realizado com apoio de simulador.

1. DECLARAÇÃO ÚNICA DE EXPORTAÇÃO - DU-E








Novo processo de exportação por meio da DU-E
Apresentação da DU-E
Acesso ao ambiente de operações do Portal Único Siscomex
Pré-requisitos para a realização de exportações por meio da DU-E
Formas de exportação utilizando a DU-E
Conceitos utilizados na elaboração da DU-E

2. ELABORAÇÃO DA DU-E














Elaborar DU-E com nota fiscal eletrônica
Roteiro para elaboração da DU-E
DU-E vinculada a drawback integrado suspensão
DU-E sujeita à verificação estatística
Módulo LPCO – módulo de licenças e permissões
Incluir pedido de LPCO
Acompanhamento da análise de LPCO
Consultar e Cancelar LPCO
DU-E vinculada à LPCO (licença, permissão, certificado ou outro documento)
Próximos passos
Instrução da DU-E
Documentos de instrução do despacho por DE

3. DESPACHO ADUANEIRO DE EXPORTAÇÃO VIA PORTAL ÚNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR
PROCESSADO POR MEIO DA DU-E
4. RECEPÇÃO DA CARGA




Resumo prático da operação de recepção da carga para despacho
Acesso ao ambiente de operações do Portal Único Siscomex
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5. REGISTRO DA RECEPÇÃO DA CARGA PARA DESPACHO








Entrega e Recepção em Trânsito Simplificado (TS)
Consequências da recepção de carga
Acesso ao ambiente de treinamento
Apresentação da carga para despacho (ACD)
Distribuir DU-E e realizar a conferência aduaneira
Desembaraçar DU-E

6. MANIFESTAR DAT





Formas de Trânsito Aduaneiro de Exportação
Manifestação de DAT
Conceder Trânsito

7. REGISTRO DA ENTREGA DA CARGA EM TRÂNSITO ADUANEIRO (PASSO A PASSO)
8. REGISTRO DA RECEPÇÃO DA CARGA EM TRÂNSITO ADUANEIRO (PASSO A PASSO)
9. CONCLUIR TRÂNSITO
10. ENTREGA DA CARGA







Resumo prático da operação de entrega de carga
Registro da entrega de carga
Entrega e Recepção em Trânsito Simplificado (TS)
Entrega de carga com base em documento de transporte
Consequências da entrega de carga

11. MANIFESTAÇÃO DOS DADOS DE EMBARQUE




Registro da manifestação dos dados de embarque
Consulta Dados de Embarque Manifestados

Docente: André Cavalcanti
 Professor e profissional com mais de 13 anos de sólidas experiências em Comércio Exterior, Logística e
Suprimentos em empresas como: FIESP, Mattel, Knorr-Bremse, Morillo Matrizaria, Continental e Danisco.
Expertises: Gestão de Processos Logísticos, Suprimentos, Comércio Exterior, Customer Service,
Procurement;
 Experiências em negociações e desenvolvimento de parcerias com prestadores de serviços logísticos;
 Experiência com operações de importação e exportação direta, indireta e trânsito aduaneiro;
 Desenvolvimento de pareceres técnicos relacionados às novas regras de Comércio exterior e legislações
aprovadas ou em tramitação.
 Relacionamentos interdisciplinares com as áreas de Logística, Compras, Suprimentos, Qualidade e
Produção;
 Planejamento de Demanda de itens nacionais e internacionais, gestão de estoques e transportes;
 Customer Service das Key-Accounts: Bosch, Grupo Valeo, Benteler, Autoliv, Continental e MABE;
 Relacionamento Governamental com as principais entidades de Comércio Exterior no Brasil: Secretária de
Comércio Exterior, Coordenação-Geral de Administração Aduaneira da Receita Federal do Brasil;
INMETRO, Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda; Câmara de Comércio Exterior
e ANVISA.

