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Programa de Capacitação em Comércio Exterior 2019
Importação Passo a Passo
Data: 25 de Maio de 2019
Professor: Romulo Del Carpio
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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Importação passo a passo
Por que é importante conhecer
Para comprar mercadorias do exterior é necessário ter sólido conhecimento sobre as
regras que devem ser cumpridas no Brasil para a entrada de produtos importados,
englobando os procedimentos administrativos, cambiais, tributários e aduaneiros,
que vão desde a emissão da fatura pro forma até o completo desembaraço da
mercadoria e sua efetiva nacionalização no país, passando pelo processo de
licenciamento das importações, os tributos nelas incidentes (e sua forma de cálculo),
como é feito o despacho aduaneiro e como obter, por fim, o Comprovante de
Importação e a liberação da mercadoria.
1. CONHECIMENTOS BÁSICOS





Conceitos aduaneiros
Custos logísticos internacionais
Pagamentos internacionais

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
3. CONTATOS INICIAIS
4. MÉTODOS DE IMPORTAÇÃO
5. TRATAMENTO ADMINISTRATIVO






Importações dispensadas de licenciamento
Importações sujeitas a licenciamento automático
Importações sujeitas a licenciamento não automático
Importações de material usado

6. OPERAÇÕES ESPECIAIS DE IMPORTAÇÃO






Admissão temporária
Importação “triangular”
Ex-tarifário
AFRMM

7. ACORDOS COMERCIAIS
8. DESPACHO ADUANEIRO: PASSO A PASSO








Tipos de despacho
Entrega antecipada da mercadoria
Local de realização do despacho
Cadastro de lotação
Etapas do despacho aduaneiro de importação
Declaração de importação
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Verificação de mercadoria pelo importador
Pagamento dos tributos
Registro da declaração
Registro antecipado da DI
Documentos de instrução da DI
Seleção para conferência aduaneira
Conferência aduaneira
Exame documental
Agendamento da verificação da mercadoria
Posicionamento da mercadoria para verificação
Verificação da mercadoria
Formalização de exigências e retificação da DI
Desembaraço aduaneiro
Comprovante de importação
Revisão aduaneira

9. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DAS IMPORTAÇÕES














Não-cumulatividade dos tributos
Imposto de importação (II)
Imposto sobre produtos industrializados (IPI)
PIS-importação e COFINS-importação
Cide-combustíveis
Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços – ICMS
Taxa de utilização do Siscomex
Defesa comercial
Anti-dumping
Medidas compensatórias
Salvaguardas
Despesas diversas

10. DESPACHO DE IMPORTAÇÃO É APRIMORADO





Projeto Nova Importação
O Novo Processo de Importação
Declaração Única de Importação – DUIMP

11. ANÁLISE DE DOCUMENTOS NA IMPORTAÇÃO
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Docente: Romulo Del Carpio
 30 anos de experiência em treinamento empresarial.
 Assessor e Consultor em comércio exterior, Diretor da Del Carpio Comércio Exterior.
 Autor das seguintes obras: Carta de Crédito e UCP 500 Comentada – 4º ed. (Aduaneiras)
o Carta de Crédito e UCP 600 Comentada (Aduaneiras).
o Carta de Crédito e URR 525 Comentada (Aduaneiras).
o Carta de Crédito e URR 725 Comentada (Aduaneiras).
o Cobranças Documentárias e URR 322 Comentada (Aduaneiras).
o Cobranças Documentárias e URR 522 Comentada – 3º ed. (Aduaneiras).
o Como exportar para o Brasil (Funcex/Itamaraty).
o Cultura Exportadora (Funcex/Apex-Brasil).
o Exportador On-Line (publicado pelo SEBRAE – SC).
o Gestão Tributária no Comércio Exterior (FGV Editora, co-autor).
o Manual de Negócios Internacionais (Saraiva).
o Manual do Exportador (Firjan/MDIC).
o Passo a Passo na importação (Funcex/SEBRAE).







Instrutor de comércio exterior da Funcex, Aduaneiras, CNI, Firjan.
Prof. do Curso de Comércio Exterior da Universidade Estácio de Sá.
Prof. do Curso de MBA Comércio Exterior da Fundação Getúlio Vargas – RJ.
Prof. do Curso de MBA de Economia Internacional da USP/FIPE.
Prof. do Curso de MBA em Comércio Internacional da UNISINOS – RS.
Representante no Brasil de empresas exportadoras peruanas e chilenas.

