
 

25 Despachante Aduaneiro 
 

O despachante aduaneiro, único certificado nacional na indústria do comércio internacional, é uma profissão 

obrigatória em empresas de despache aduaneiro. Ele é contratado para solicitar o desembaraço alfandegário no lugar da 

empresa que deseja realizar a exportação/importação. 

Mesmo trabalhando em outros tipos de empresas, tais como “trading companies” (empresas comerciais que atuam 

como intermediárias entre empresas fabricantes e compradoras numa operação de exportação ou de importação), 

empresas de comércio exterior, entre outros, o fato de possuir o certificado é extremamente vantajoso. Recentemente, há 

um aumento de casos em que as próprias empresas de comércio exterior realizam o despache aduaneiro. 

Após o alívio nas regulamentações alfandegárias, o volume de exportação e importação tem aumentado, assim como a 

demanda por despachantes aduaneiros. 

Para prestar o exame para despachante aduaneiro não há restrições de idade e de grau de intrução, ou seja, qualquer 

um pode se inscrever. No entanto, para ser reconhecido como um despachante aduaneiro, após a aprovação no exame, é 

necessário receber a confirmação do diretor-geral da alfândega através da empresa de despache aduaneiro na qual 

trabalha. 

Para se tornar um despachante aduaneiro 

 

 

 

 

 

 

Se prepare o quanto antes 
Não há requesitos específicos para prestar o exame, mas não é um certificado fácil de obter, já que a taxa de aprovação 

da prova é menos de 10%. Para estudar, matricule-se em escolas técnicas e/ou ensinos a distância. Além disso, é 

aconselhável que se mantenha informado sobre as tendências globais, de modo a possuir conhecimento amplo. Uma vez 

que os formulários de desembaraço são em inglês, além de um alto grau de proficiência na língua japonesa, é necessário 

também no inglês. 

 

Após obter o certificado, onde é possível trabalhar? 

Empresas de logística terrestre e/ou marítimo, armazéns, empresas de despache aéreo, agências de turismo, agências 

portuárias, entre outros. 

A renda anual média é de aproximadamente 5.400.000 ienes. 

 

Outras áreas de atuação 

 Além das empresas de despache aduaneiro, é possível atuar em “trading companies”, fabricantes com um 

departamento de comércio exterior, bancos ou seguradoras que lidam com o câmbio, lojas de departamento ou 

supermercados que lidam com produtos importados, entre outros serviços de comércio exterior. 

 

Quanto custam as escolas? 

Escolas técnicas de 1 ano custam 1.000.000 de ienes ou mais por ano, já os cursos de curta duração e os ensinos a 

distância, 100.000 ienes ou mais por módulo. 
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