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Objetivo:  Analista Importação/Exportação 

 
 Vinte anos de experiência no desenvolvimento das atividades abaixo relacionados, 
bem como coordenação de equipe no desembaraço aduaneiro em empresas de segmentos 
diversos: Alimentos, bebidas, químicas, médico/hospitalar/farmacêutico, eletrônicos, 
musicais, dentre outros. 
 Desempenhando funções de responsabilidades, como liderança/treinamento de 
equipes em desembaraço aduaneiro, Drawback, eProcesso, RADAR, consultoria á 
legislação aduaneira, assessoria aos novos/diversos clientes, planejamento e revisão de 
procedimentos para minimizar tempo/custos, bem como apresentações mensais com dados 
de fechamentos, KPIs, fluxograma, dentre outros.  

Buscando investir o trabalho no caráter, confiança, responsabilidade, seriedade, bom 
senso e lealdade, demonstrar agilidade, criatividade e persistência em conclusões de 
projetos. 
Atividades exercidas: 
 
1. Registro de Importador e Exportador, junto a Receita Federal (RADAR-

Limitado/Ilimitado baseados na IN 1603/2015), Eprocesso, AFRMM – Marinha 
Mercante e Banco do Brasil-DECEX; 

 
2. Elaboração de Procurações e Substabelecimentos destas, colhendo a assinatura do Dep. 

Jurídico, da Diretoria e reconhecendo as firmas em cartório; 
 
3. Condução de carga, desde a saída do estabelecimento do fornecedor até a chegada no 

estabelecimento do importador (‘Door to Door‘); 
 
4. Auditoria completa e análise de todas as documentações, identificando se estas estão de 

acordo com o Regulamento Aduaneiro ou ainda se conferem com novas legislações, 
que porventura surgirem, no sentido de evitar qualquer futuro transtorno com a Receita 
Federal; 

 
5. Registro de Declaração de Importação/Exportaçao em todos os regimes normais, 

especiais e atípicos (Consumo/Entreposto/Admissão Temporária e Entreposto/Retorno 
de Exportação/Drawback, etc...) 

 
6. Registros RE/SD/DDE/DSE e elaboração de documentos de exportações, C.O., 

Bookings, Draft´ e acompanhamento de exportações desde a estufagem a averbação da 
carga; 

 



7. Emissão de licenças e declarações de importação e controle junto aos órgãos anuentes 
(DECEX/DPF/MEX/MCT/ANVISA/MAPA-BEBIDA ALCÓOLICA, etc); 

 
8. Controle de selos IPI na importação de bebidas, relógios; 
 
9. Fechamentos de câmbio com o exterior, nas seguintes modalidades: 
     Remessa sem saque / À Vista / Cobrança / Antecipado / Seguros; 
 
10. Análise, emissão e controle de Drawback Suspensão e Isenção e suas modalidades no 

novo sistema SERPRO; 
 
11. Classificação tarifária (TEC, ALADI, Sistema Harmonizado MERCOSUL); 
 
12.  Desembaraço Aduaneiro (zonas primárias e secundárias); 
 
13. Controle de transporte e armazenamento de cargas; 
 
14. Assessoria na utilização de regimes especiais de importação (inclusive de ICMS) e na 

emissão     de documentos; 
 
15. Assessoria em pedidos de destaque de “EX“ tarifário, importação de material usado, 

através de entidades de classe tais como ABIMAQ, SINDIMAQ, etc; 
 
16. Elaboração prévia de custos alfandegários, considerando a análise de pedido colocado, 

verificando a real necessidade da mercadoria na fábrica, informando assim se o 
embarque deverá ser via marítima, aérea ou rodoviária , indicando o agente de cargas à 
ser utilizado, enviando à este os detalhes de embarque e todos os trâmites que deverão 
pernear todos os trâmites aduaneiros; 

 
17. Remoção de cargas para DAP’s e EADI’s; 
 
18. Elaboração e acompanhamento de DTA-PATEO; 
 
19. Acompanhamento acirrado de processos “urgentes”, mantendo os envolvidos sempre 

atualizado, bem como emissão de relatório operacional diário com informações de 
todos os processos; 

 
20. Encaminhamento de prestações de contas referentes a débitos bancários diários via E-

mail; 
 
21. Assessoria e acompanhamento da Logística em Comércio Exterior, visando ao auxílio 

no cumprimento de prazos e metas preestabelecidos; 
 
22. Emissão de Relatório, KPIs, Fluxogramas e Custos por item, ou seja, o importador 

receberá o custo final da mercadoria já com todas as despesas e impostos rateados, que 
será enviado via Internet (E-mail) ou de acordo com a opção desejada pelo cliente, bem 
como direcionamento com fluxos e metas operacionais para melhoria do processo; 

 
23. Emissão de Notas Fiscais de Entrada e Desdobramento, assessoria na emissão da  NF 

eletrônica; 
 



24. Utilização e conhecimentos dos sistemas operacionais internos Access, I-Broker, bem 
como a utilização do Portal Siscomex, efetuando todas as operações direto pelo 
orientador – SISCOMEX. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Carmo´s Assessoria de Comércio Exterior 
Período: 09/2016 – em atuação: Conferência documental, emissão de atos concessórios 
Drawback, atendimento a clientes diversos com instrução geral para o início de operações 
de Comércio Exterior, elaboração de fluxos operacionais e assistência a gerencia e 
diretoria. 
Cargo: Analista de Importação e Exportação 
 
Sanfra Comercio Exterior / Sanfra Cargo 
Período: 11/2007 – 07/2016: Coordenação área operacional, com duas principais equipes, 
assessorando os principais clientes de importação de bebidas, alimentos,  equipamentos 
médicos e hospitalares, farmacêutico, eletrônico, musical  e outros. 
Cargo: Analista de  Importação/Exportação Senior III 
 
V. Santos Assessoria Aduaneira Ltda. 
Período: 07/1996 - 09/2007 
No período de 08/2005 a 09/2006, exercendo função no importador Grupo Seb do 
Brasil/ARNO/Herbalife 
Cargo: Assistente de Importação III  
 
FORMAÇÃO EDUCACIONAL  
ABRACOMEX  
Curso:  Tecnólogo Despachante Aduaneiro (12/2015) 
 
Universidade Bandeirante  - UNIBAN 
Curso:  Direito – 3ano (Interrompido) 
 
OUTROS CURSOS 
- Windows, Word,  Excel, Access, Java, Power Point, Internet, SAP   
- Siscomex - Treinamento Interno 
- Valoração Aduaneira  -  SINDASP/CG 
- O Novo RICMS e a legislação aduaneria - SINDASP/CG 
- ROF - Registro de Operações Financeiras  - SINDASP/CG 
- Drawback  - SINDASP/CG 
- Inglês-Espanhol/ Intermediário  
- Carga Internacional – BCR 
- BANCO DO BRASIL – FORM A E EXPORTAÇÃO 
- RADAR – Aduaneiras 
- OEA - Aduaneiras 
-Despachante Aduaneiro – Aduaneiras e ABRACOMEX 
-Coaching Liderar – Treinamento Interno 
 
Registro de Ajudante de Despachante Aduaneiro 
R.A.: 8A.14.952               - Desempenho OEA / ADA - Anexo 
 

Adriana de Lima Francisco 
São Paulo, Março de 2.018. 


