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Becomex e FIERGS promovem capacitação online 

sobre o Catálogo de Produtos 

 

• Evento abordará, entre outros temas, as principais 

alterações entre o atual e o novo processo de importação 

 

• Encontro acontecerá nos dias 15 e 16 de fevereiro, das 9h 

às 12h e tem inscrição pelo site https://lnkd.in/dczWHuAr  

 

A Becomex e a FIERGS – Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 

do Sul / Comércio Exterior e Relações Internacionais promoverão nos dias 15 

e 16 de fevereiro, das 9h às 12h, a capacitação “Novo Processo de Importação: 

como atender ao Catálogo de Produtos?”. Com inscrição no site 
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https://lnkd.in/dczWHuAr, o investimento é de R$ 88,00 para associados 

FIERGS, CIERGS e estudantes e de R$ 110,00 para o público em geral. 

 

No encontro online, Rafael Schroeder, Head de Global Trade Compliance da 

Becomex, abordará as principais alterações entre o atual e o novo processo de 

importação, a relação com o novo modelo de Gestão de Riscos da Receita 

Federal do Brasil – RFB, os impactos para os Regimes Especiais e o programa 

Operador Econômico Autorizado – OEA, entre outros pontos importantes 

sobre o tema. 

 

“A existência de múltiplos sistemas individuais, estrutura complexa e 

burocrática e gestão de riscos manual, que levam ao aumento dos custos e do 

tempo de importação, são as principais causas que motivaram a criação de um 

novo processo de importação. Com a capacitação ‘Novo Processo de 

Importação: como atender ao Catálogo de Produtos?’ vamos mostrar a quebra 

de paradigma que está sendo proposta, que é sair de um modelo transacional 

para uma estrutura de dados robusta e escalável, que permitirá a Receita 

Federal aplicar Inteligência Artificial e BigData para a gestão de riscos, mas 

que também permitirá ao importador trabalhar de uma forma muito mais 

eficiente e aumentando a competitividade de sua empresa”, explica Schroeder. 

 

Alguns tópicos que serão abordados na capacitação “Novo Processo de 

Importação: como atender ao Catálogo de Produtos?” 

 

- O Novo Processo de Importação no contexto de aumento de 

competitividade do Brasil 

- As principais mudanças entre o processo atual e o novo  

- Entendendo Catálogo de Produtos, Licenças, Permissões, Certificados e 

Outros Documentos – LPCO, Pagamento Centralizado do Comércio Exterior  
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– PCCE e demais módulos 

- A relação entre o Novo Processo de Importação e o modelo de Gestão de 

Riscos da RFB 

- Impactos do Novo Processo de Importação para o programa Operador 

Econômico Autorizado e Regimes Especiais 

 

Serviço: 

 

Capacitação “Novo Processo de Importação: como atender ao Catálogo de 

Produtos?” 

Dias 15 e 16 de fevereiro, das 9h às 11h  

Inscrição no site https://lnkd.in/dczWHuAr  

Investimento de R$ 88,00 para associados FIERGS, CIERGS e estudantes e 

de R$ 110,00 para o público em geral 
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