Curso com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-Line

IMPORTAÇÃO
PASSO A PASSO
Turma confirmada
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.
O curso será ministrado pelo professor Gabriel Segalis,
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 RJ. Professor de
graduação na Universidade Veiga de Almeida.
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. Conteudista e facilitador da Funcex
Fundação Centro de Estudos do 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.

Agenda 2020
Dia 3 de outubro (sábado)
Horário: 9h. as 18h.
Investimento: R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais)
Condições de pagamento: a vista via boleto bancário ou cartão de crédito.
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Ementa
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
• 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
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• 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 – DU-Imp
• Análise de documentos na importação

Atenção
Este curso será realizado com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-line.
Para participar deste curso é de responsabilidade do PARTICIPANTE:
1. Ter acesso à internet durante todo o período de realização do treinamento;
2. Disponibilizar de microfone para falar e câmera para transmitir sua imagem;
3. Acessar o endereço https://www.webex.com/downloads.html/
4. Baixa e instalar o aplicativo webexapp.msi
5. O link de acesso à Sala de Aula será enviado pela Funcex por E-mail e WhatsApp com 12 horas de
antecedência ao início do curso.
6. No início do treinamento, acessar este link.
Incluso:
Material didático em PDF e Certificado de Conclusão Digital.
Inscrições:

Diretamente: https://www.funcex.org.br/cursos_inscricao.asp

Antes de efetuar sua inscrição você deve estar ciente e de acordo com o Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais disponibilizado no link abaixo. Este contrato será automaticamente
validado quando você efetuar o pagamento da inscrição realizada no site.
Contrato: http://www.funcex.org.br/downloadexterno/cursos/Funcex-TONContrato_TransmissaoOnLine.pdf

