
Thiago Ferreira Batista 

Brasileiro, solteiro, 34 anos 

Rua São José de Caiana, número 122 

Vila Cisper – São Paulo – SP 

Telefones: (11) 98601-2682 – Tim / (11) 4563-5138 – Residência / (11) 94752-2327 – Nextel 

E-mail: tfbatista.10@gmail.com 

 

OBJETIVO 

Administrativo 
 

FORMAÇÃO 

Superior em Comércio Exterior, conclusão em 2012. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 01/ 2014 – 08/ 2015 – Pirâmide SeaAir Comércio Exterior LTDA 
Cargo: Analista de Importação  
Principais atividades: Acompanhamento do desembaraço dos processos de importação em recintos aduaneiros 
alfandegados em zonas primárias e zonas secundárias, desde, a chegada da carga até a entrega da mesma no 
cliente. Analise e registro de DI’s ( aéreo e marítimo), acompanhamento do despacho aduaneiro, emissão e 
declaração de ICMS, emissão de Notas Fiscais. Solicitação de pagamento dos impostos federais, ICMS’s e todas 
despesas pertinentes ao processo de importação e faturamento. 

 10/ 2010 - 05/ 2013 – Brasiliense Comissária de Despacho LTDA 
Cargo: Analista de Comércio Exterior  
Principais atividades: Responsável pelos embarques de importação aérea da Industria Cummins do Brasil. 
Análise, elaboração e registro de D.I., acompanhamento do despacho aduaneiro, emissão e declaração de ICMS, 
emissão de Danfe’s, digitação de fatura comercial (Invoice), coordenação e follow-up de processos. Atuação por 
completo do processo de importação, acompanhando desde o envio do pedido ao fornecedor, até o recebimento 
da carga. 

 09/ 2009 - 10/ 2010 – Barci & CIA LTDA 
Cargo: Auxiliar de Importação 
Principais atividades: Desembaraço aduaneiro de importação, despacho aduaneiro em zonas Primárias e 
Secundárias, conferência física aduaneira e liberação da carga, controle e pagamento de taxas e impostos (ICMS 
e Armazenagem). Sendo prestador de serviços de desembaraço aduaneiro para as empresas Panalpina 
Comissária de Despacho e DHL Global Forwarding  

 

RESUMO PROFISSIONAL 
 

 Elaboração e registro de documentos referente ao Despacho Aduaneiro de Importação -  ( D.I,  Admissão 
temporária, entreposto aduaneiro, nacionalização de entreposto aduaneiro e admissão temporária, Ex-
tarifário); 

 Acompanhamento de Chegada de Navios e aviões e desembaraço das cargas; 

 Consultas no Siscarga; consultas de classificações fiscais, alíquotas de ICMS’s e impostos federais na 
Tecwin; 

 Sistemas: Softway ( Brokersys, importsys), DAComex e Siscomex 

 Atendimento e follow-up ao cliente – Posicionamento sobre o desembaraço até a entrega da carga, desde o 
registro documental nos órgãos competentes até a liberação final. 
 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 Inglês (Básico) – Entry Cultura Inglesa 

 Despacho Aduaneiro de Importação – Instituto Aduaneiras. 

 SISCOMEX Importação – Instituto Aduaneiras. 

 Informática  (Pacote Office  Windows, Word, Excel e Internet) – SOS Computadores. 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Ajudante de Despachante Aduaneiro – Registro 8A.12.316. 
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