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Cursos In Company
A Aduaneiras oferece cursos in company nas mais diversas áreas de atuação profissional.

Diferencial de curso In Company:
–	Programa customizado desenvolvido em conjunto com o cliente, visando
atender às suas necessidades para a visão estratégica de sua empresa.
–	O conteúdo programático é apresentado de forma objetiva para atualizar
e aperfeiçoar os conhecimentos dos colaboradores com o foco no
cotidiano organizacional.
Além da formação e especialização na área, nossos instrutores possuem
ampla experiência, assegurando eficiência e qualidade aos cursos, que se
destacam pela diversificação de temas.
Por ano, mais de 150 grandes empresas atualizaram seus
colaboradores conosco na modalidade in company.
Faça parte desse grupo!

Mais informações:
11 4862 0461
e-mail: incompany@multieditoras.com.br

Benefícios para cada curso realizado:
• 30 dias de acesso ao TECWin
O TECWin é um sistema homologado
e utilizado pela Receita Federal do
Brasil em todo território nacional. É
um facilitador de pesquisas sobre
classificação de mercadorias, em
que você encontra a Tarifa Externa
Comum (TEC) e todas as demais
informações para a sua importação.

• Assistência Aduaneiras
Na Aduaneiras, o processo de
aprendizado não termina com a
finalização do curso. Os participantes

recebem assistência direta do instrutor
do curso, via e-mail, por mais 30 dias
após o encerramento das aulas, para
solucionar dúvidas e discutir questões
que possam surgir na prática e que
estejam relacionadas aos temas
abordados em sala de aula.

•	40 créditos para utilizar em
nossa Consultoria
• Certificado de participação
• Material didático

Formas de Pagamento
Depósito em conta‑corrente, cartão de crédito ou boleto bancário.
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Câmbio e Operações Bancárias Internacionais no
Comércio Exterior
▶▶Programa:

Código do Curso: 1035

▶▶Objetivo:

dotar os participantes de sólidos conhecimentos
indispensáveis para a tomada de decisões nos
seus negócios de câmbio no comércio exterior,
capacitando-os para a sua correta administração
e controle; apresentar e discutir as diversas opera‑
ções à luz das normas do Banco Central do Brasil.

▶▶Destina-se:

a profissionais da área financeira das empresas de
comércio exterior, da área de câmbio das institui‑
ções financeiras e de outros agentes intervenien‑
tes nas operações da espécie.

▶▶Carga horária: 15 horas
▶▶Instrutora:

Câmbio

Shirley Yurica Kanamori Atsumi

1.

A importância do sistema bancário no
comércio exterior

2.

A intervenção dos bancos nas
operações de comércio exterior

3.

Condições de compra e venda e
operações bancárias

4.

Sinopse das modalidades de pagamento
no comércio exterior

5.

Sistema financeiro internacional e o
mercado cambial brasileiro

6.

Câmbio na exportação

7.

Câmbio na importação

8.

Despesas bancárias no comércio
exterior

9.

Manutenção de conta e disponibilidades
no exterior

Câmbio e Pagamentos Internacionais na Importação
▶▶Programa:

Código do Curso: 1032

1.

Aspectos administrativos e controles no
comércio exterior

2.

As diversas modalidades de pagamento
na importação

3.

O mercado cambial brasileiro

4.

Contratação de câmbio de importação

5.

Liquidação de contratos de câmbio

a profissionais das áreas financeira/câmbio e ope‑
racional das empresas importadoras, bem como
das empresas prestadoras de serviços (comissá‑
rias, assessorias e consultorias).

6.

Condições gerais dos financiamentos à
importação

7.

Comissão de agente e suas formas de
pagamento

▶▶Carga horária: 8 horas

8.

Regularização de contratos

9.

Despesas bancárias locais e no exterior

▶▶Objetivo:

propiciar ao participante, de forma prática e ob‑
jetiva, subsídios, conhecimentos e técnicas para
negociação, administração e controle das ope‑
rações de câmbio de importação, visando o seu
controle e redução de custos.

▶▶Destina-se:

▶▶Instrutora:

Romênia Marinho Rocha Rodrigues

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos
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Muito bom!
Fernanda Paduim
20/05/2021

Câmbio e suas Modalidades
▶▶Programa:

Código do Curso: 1047

▶▶Objetivo:

proporcionar ao participante conhecimentos so‑
bre o funcionamento do mercado de câmbio bra‑
sileiro, sua aplicação nas operações de importa‑
ção e exportação, bem como as modalidades de
pagamento utilizadas em comércio exterior.

▶▶Destina-se:

1.

Mercado de câmbio no Brasil

2.

Contrato de câmbio

3.

Modalidades de pagamento

4.

Aspectos cambiais na exportação

5.

Aspectos cambiais na importação

6.

Sistema de Pagamentos em Moeda
Local (SML)

a estudantes, iniciantes e profissionais que atuam
na área de importação e exportação e que ne‑
cessitam conhecer ou aprimorar noções sobre os
mecanismos de câmbio em comércio exterior.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

Shirley Yurica Kanamori Atsumi

▶▶Programa:

Código do Curso: 1659

▶▶Objetivo:

proporcionar aos participantes os conhecimentos
básicos necessários que envolvem as atividades
de câmbio no comércio exterior brasileiro, forne‑
cendo subsídios para tomadas de decisão; apre‑
sentar o funcionamento prático das modalidades
de pagamentos no comércio internacional, bem
como a fase de sua operacionalização na expor‑
tação e na importação.

1.

Introdução

2.

Principais modalidades de pagamento
internacional e prazos

3.

Câmbio na exportação

4.

Câmbio na importação

5.

Penalidades comuns e específicas

6.

Legislação

Câmbio

Câmbio no Comércio Exterior

▶▶Destina-se:

a estudantes, profissionais e empresários que
estejam, direta ou indiretamente, envolvidos nas
atividades bancárias e de comércio exterior.

▶▶Carga horária: 6 horas
▶▶Instrutora:

Romênia Marinho Rocha Rodrigues

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Professor de alta qualidade.
Rodrigo de Lima
10/04/2021
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Admissão e Exportação Temporárias
▶▶Programa:

Código do Curso: 5240

1.

Conceitos gerais

analisar em profundidade, com a exibição de
processos, dois dos mais importantes regimes
aduaneiros especiais utilizados no dia a dia das
empresas brasileiras.

2.

Admissão temporária com suspensão
total do pagamento de tributos

3.

Admissão temporária com utilização
econômica

▶▶Destina-se:

4.

a todos os profissionais interessados em adquirir
conhecimentos e técnicas para a solução de pro‑
blemas na área de comércio exterior.

Admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo

5.

Exportação temporária

6.

▶▶Carga horária: 6 horas

Exportação temporária para
aperfeiçoamento passivo

7.

Carnê ATA

▶▶Objetivo:

▶▶Instrutor:

Exportação

Ricardo Rodrigues Pinheiro

Analista de Exportação
▶▶Programa:

Código do Curso: 1537

1.

▶▶Objetivo:

Pesquisa de mercado

aprofundar conhecimentos relativos ao processo
de exportação, a partir da apresentação de situa‑
ções e alternativas que induzam à otimização dos
recursos logísticos e ao aproveitamento de vanta‑
gens fiscais e financeiras para maior competitivi‑
dade da empresa.

2.

Negociação com o comprador

3.

Documentação

4.

Tratamento fiscal

5.

Normas cambiais

6.

Exportação passo a passo

▶▶Destina-se:

7.

Trade finance em exportação

8.

Estudo de situações especiais

a profissionais assumindo ou já exercendo posi‑
ção de supervisão/coordenação de atividades de
comércio exterior.

▶▶Carga horária: 15 horas
▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos
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Gostei muito, os professores
trouxeram dados atualizados.
Ronaldo de Almeida de Souza
21/05/2021

Assistente de Exportação
▶▶Programa:

Código do Curso: 1538

▶▶Objetivo:

familiarizar os participantes com os temas perti‑
nentes ao dia a dia da atividade de exportação,
com enfoque prático e objetivo, visando à sua
atualização e ao crescimento profissional.

▶▶Destina-se:

1.

Negociação com o comprador

2.

Documentação

3.

Tratamento fiscal

4.

Tratamento administrativo

5.

Normas cambiais

6.

Exportação passo a passo

a empresas de todos os portes e a profissionais
que necessitem redirecionar suas carreiras, visan‑
do a postos de maior responsabilidade para fazer
frente às necessidades do comércio internacional.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro

▶▶Programa:

Código do Curso: 5461

▶▶Objetivo:

possibilitar conhecimentos e procedimentos das
operações e modalidades de exportação, bem
como a aplicação de seus benefícios e preenchi‑
mento prático da NFe e DU-E (despacho de ex‑
portação).

▶▶Destina-se:

1.

Modalidades e operações de exportação

2.

Benefícios fiscais

3.

Obrigações acessórias e comprovações

4.

Emissão da NFe

5.

Declaração Única de Exportação (DU-E)

6.

Outros sistemas e ferramentas de apoio
ao comércio exterior

Exportação

Exportação – Modalidades e Operações, Benefícios
Fiscais, Preenchimento da NFe e DU-E

a todos os profissionais atuantes na área de ex‑
portação, despacho aduaneiro e fiscal/tributário,
estudantes, gestores e iniciantes na profissão.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

Tânia Cristina Pryplotski

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Excelente curso. Cada dia gosto
mais da didática usada.
Elilson Ramos Pimenta
04/06/2021
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Exportação de Commodities
Código do Curso: 6032

1.

Pesquisa e busca de compradores
internacionais

2.

Relacionamento comercial com
importadores estrangeiros

3.

Negociação comercial com produtores
brasileiros

4.

Exportação direta entre produtores e
importadores

5.

Exportação indireta entre tradings,
produtores e importadores

6.

▶▶Carga horária: 8 horas

Pagamento com cartas de crédito
transferíveis, intransferíveis e
irrevogáveis

7.

▶▶Instrutor:

Pagamento com T.T e advanced
payment

8.

Garantias bancárias paralelas POF –
BCL – RAW

9.

Riscos cambiais para o exportador, com
a prática de Standby – SBLC

▶▶Objetivo:

transmitir e oferecer aos participantes uma visão
sistêmica sobre o funcionamento deste mercado,
de grande importância para a economia brasileira.

▶▶Destina-se:

a profissionais de empresas produtoras de com‑
modities, tradings, brokers, operadores de câm‑
bio bancário, exportadores, assessores e consul‑
tores de comércio exterior, empresas de logística
e seguro internacional, despachantes aduaneiros
e aqueles que pretendem entrar no mercado ex‑
terno.

Exportação

Rómulo F. Vera del Carpio

10. Preferências nos Incoterms FOB, CFR e
CIF
11. Contratos SPOT e anual
12. Comissões a serem pagas aos brokers
da venda e compra

Exportação Passo a Passo – Com Drawback
Suspensão Integrado
Código do Curso: 1761

▶▶Programa:
1.

Conceitos fundamentais

proporcionar conhecimentos a respeito do pro‑
cesso de exportação, possibilitando, por meio de
exercício, aliar a teoria à prática.

2.

Siscomex

3.

Credenciamento e habilitação

4.

Negociação – Análise dos documentos

▶▶Destina-se:

5.

Formatação da exportação

6.

Procedimentos administrativos

7.

Despacho aduaneiro

▶▶Objetivo:

a profissionais que atuam na exportação, bem co‑
mo estudantes e iniciantes na área.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro
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▶▶Programa:

Exportação – Aspectos Técnicos e Operacionais
▶▶Programa:

Código do Curso: 1729

1.

Análise da Portaria Secex nº 23/2011

desenvolver os conhecimentos básicos e neces‑
sários das rotinas de utilização do Sistema Inte‑
grado de Comércio Exterior (Siscomex), módulo
“exportação”.

2.

Preenchimento de documentos no
Siscomex-Exportação

3.

Códigos utilizados no preenchimento
dos registros

▶▶Destina-se:

4.

Retificações nos registros

5.

Cancelamento de registros

6.

Despacho aduaneiro

7.

Drawback integrado e registro de
exportação

▶▶Objetivo:

a empresas de todos os portes, executivos, pro‑
fissionais e consultores que necessitem de atuali‑
zação a partir de um processo de formação con‑
tínua.

▶▶Carga horária: 8 horas

Atenção: As telas do Siscomex-Exportação
em PowerPoint.

▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro

▶▶Programa:

Código do Curso: 1034

1.

Sobre o comércio exterior brasileiro

permitir o aperfeiçoamento dos profissionais e
orientar os que ingressam na área sobre a adequa‑
da aplicação dos tratamentos fiscais e administra‑
tivos inerentes a uma operação de exportação.

2.

Marketing internacional

3.

Preço de exportação

4.

Operacionalização das exportações
brasileiras

▶▶Destina-se:

5.

Sistema tributário brasileiro

6.

Noções cambiais

7.

Exercício prático: planejamento
estratégico na exportação

▶▶Objetivo:

a profissionais que acumulam noções gerais so‑
bre as operações desenvolvidas por uma empresa
exportadora, seja ela uma trading company, um
interveniente ou, principalmente, um fabricante/
exportador.

Exportação

Sistemática de Exportação

▶▶Carga horária: 12 horas
▶▶Instrutor:

Daniel Ávila Maia

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

O conteúdo e o instrutor foram
ótimos!
Andrey Batista Bortholo
13/05/2021
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Análise e Elaboração de Custos na Importação
Código do Curso: 3311

1.

Incoterms (valor para câmbio)

promover a compreensão dos elementos de
custos e suas variáveis de valores no processo
de compra internacional com as metas de iden‑
tificar os itens e quantificar seu custo unitário a
cada importação, afim de que o profissional de‑
senvolva capacidade para diminuir ou suprir estas
oscilações por meio de planejamento e estratégia
adequada ao seu negócio, proporcionando maior
controle do processo, redução de riscos e segu‑
rança para gestão e tomada de decisões.

2.

Impostos (teoria e cálculos)

3.

Licença de Importação (LI) e Declaração
de Importação (DI)

4.

Imposto de Importação (I.I.)

5.

Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI)

6.

PIS/Pasep e Cofins nas importações

7.

Contribuição para Intervenção do
Domínio Econômico (Cide)

▶▶Destina-se:

8.

Direitos antidumping, medidas
compensatórias ou salvaguardas

9.

Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)

▶▶Objetivo:

Importação

▶▶Programa:

a profissionais específicos de importação ou seg‑
mentos conjuntos ou terceirizados dos departa‑
mentos de provimentos, compras, logística, fiscal,
estoque, gestão, finanças, comércio exterior en‑
tre outros de acordo com a estrutura e modelo
organizacional.

10. Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (AFRMM)
11. Despesas operacionais

▶▶Carga horária: 8 horas

12. Armazenamento

▶▶Instrutor:

14. Despacho aduaneiro

Daniel Polydoro Rosa

13. Movimentação (capatazia – handling)
15. Transporte interno (trânsito aduaneiro e
convencional)
16. Resumo dos tributos e despesas e NFe
de entrada
17. Exercício de custo – Aplicação dos
conceitos

Analista de Importação
Código do Curso: 1661

▶▶Objetivo:

aprofundar conhecimentos relativos ao processo
de importação, a partir da apresentação de si‑
tuações e alternativas que induzam a solução de
problemas e dificuldades no dia a dia da empresa.

▶▶Destina-se:

a profissionais assumindo ou já exercendo posi‑
ção de supervisão/coordenação de atividades de
comércio exterior.

▶▶Carga horária: 15 horas
▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro
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▶▶Programa:
1.

Negociação com o fornecedor

2.

Legislação brasileira para importações

3.

Aspectos fiscais

4.

Aspectos administrativos

5.

Aspectos cambiais

6.

Desembaraço aduaneiro

7.

Estudo de situações especiais

Assistente de Importação
▶▶Programa:

Código do Curso: 1354

▶▶Objetivo:

abordar, com exemplos reais, os temas neces‑
sários ao dia a dia dos executivos de comércio
exterior, com enfoque prático e objetivo, visando à
atualização e ao crescimento profissional.

1.

Negociação com o fornecedor

2.

Legislação brasileira de comércio
exterior

3.

A importação passo a passo

▶▶Destina-se:

a empresas de todos os portes e a profissionais
que percebam a necessidade de atualização im‑
posta pela globalização do comércio internacional.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro

▶▶Programa:

Código do Curso: 1052

▶▶Objetivo:

ministrar ensinamentos sobre a classificação fiscal
de mercadorias para a correta aplicação do I.I.,
IPI, PIS-Importação, Cofins-Importação e ICMS,
entre outros aspectos que envolvem o uso das
nomenclaturas no processo de importação e ex‑
portação, e a aplicação de penalidades pelo en‑
quadramento incorreto da mercadoria.

▶▶Destina-se:

a profissionais de comércio exterior, tanto na im‑
portação como na exportação, assim como àque‑
les que trabalham com a classificação de produ‑
tos, mesmo no mercado interno, tributados ou
não, pelo IPI, ICMS, PIS e Cofins.

1.

Nomenclatura e classificação fiscal de
mercadorias

2.

Aplicação das nomenclaturas

3.

Instrumentos para a classificação

4.

Penalidades por erro de classificação
fiscal

5.

Defesa administrativa

6.

Consulta à Secretaria da Receita Federal

7.

Exercícios práticos sobre classificação

Importação

Classificação Fiscal de Mercadorias e Multas por
Enquadramento Incorreto

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

João dos Santos Bizelli

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Muito bom o curso.
Angelo Santos de Araujo
19/07/2021

11

Classificação Fiscal de Mercadorias e
Suas Atualizações
▶▶Programa:

Código do Curso: 3295

▶▶Objetivo:

proporcionar aos participantes o conhecimento
das técnicas para classificar mercadorias.

▶▶Destina-se:

a iniciantes, estudantes universitários, importa‑
dores, exportadores, despachantes aduaneiros
e profissionais envolvidos, direta ou indiretamen‑
te, com as atividades de comércio exterior e que
queiram aprender ou aperfeiçoar os conhecimen‑
tos relativos às técnicas de classificação de mer‑
cadorias.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

Introdução e histórico

2.

Nomenclaturas

3.

Estrutura das nomenclaturas

4.

Regras internacionais utilizadas para a
classificação de mercadorias

5.

Enquadramento e identificação do
tratamento administrativo, tributário e
acordos internacionais

6.

Processo de consulta: petição, solução
e efeitos

7.

Defesa administrativa

8.

Multas por erro de classificação

9.

Publicações complementares

10. Exercícios práticos
11. Legislação

Romênia Marinho Rocha Rodrigues

Importação

1.

Declaração Única de Importação (DUIMP)
▶▶Programa:

Código do Curso: 5379

▶▶Objetivo:

conhecer o cronograma e os detalhes disponíveis
sobre o novo processo que proporcionará eviden‑
te modernização na gestão das importações.

▶▶Destina-se:

a todos profissionais que atuam na área de co‑
mércio exterior.

▶▶Carga horária: 3 horas

1.

O programa portal único de comércio
exterior

2.

Fluxo básico de importação

3.

O novo processo de importação

4.

LPCO

5.

Gerenciamento de riscos administrativo
e aduaneiro

6.

Pagamento centralizado

7.

O novo desembaraço aduaneiro

▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos
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Boa exposição ao mundo das
importações na China.
Arthur Henrique Marreno Soares
13/09/2021

Desenvolvendo Fornecedores e Parceiros Comerciais
na China
▶▶Programa:

Código do Curso: 4121

Mitos e verdades sobre o comércio
exterior do Brasil com a China

2.

Competitividade entre Brasil e China

3.

Acordos comerciais internacionais da
China e suas ameaças e oportunidades
para a sua empresa

4.

a empresas e profissionais interessados em fazer
negócios com a China.

Preço x qualidade dos produtos
exportados pela China

5.

▶▶Carga horária: 8 horas

Homologação dos produtos no Brasil e
na China

6.

Vantagens e desvantagens de importar
de fábricas e trading companies na
China

7.

Inteligência comercial para identificar
fornecedores na China

8.

O processo de sourcing e procurement
na China

9.

Gerenciando a qualidade dos produtos

proporcionar experiência, conhecimento, infor‑
mação e ferramentas sobre como fazer negócios
com a China utilizando uma metodologia prática e
objetiva para desenvolver fornecedores e parcei‑
ros comerciais na China.

▶▶Destina-se:

▶▶Instrutor:
Osni Nobre

10. Fraudes em importações da China
11. Planejando a sua viagem a China
12. As importações brasileiras da China na
era Trump e Bolsonaro

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Importação

1.

▶▶Objetivo:

Ótimo curso! Não apenas pude
revisar conhecimento, mas também
pude adquirir conhecimento
novo. O professor fala com
muita propriedade e domina
muito bem o assunto. Além
disso, as contribuições dele com
experiências práticas ajuda muito
na assimilação do conteúdo.
Bruno Tonin Cesar
26/03/2021

13

Despacho Aduaneiro na Importação
▶▶Programa:

Código do Curso: 1516

▶▶Objetivo:

apresentar os trâmites e etapas da operação de
liberação alfandegária para conhecimento e análi‑
se desta importante etapa na cadeia das compras
internacionais proporcionando identificação, cria‑
ção, supressão, correções, procedimentos entre
outras informações necessárias e obrigatórias a
serem declaradas decorrentes das legislações e
sistemas informatizados perante às autoridades
públicas em conjunto entre outros pelos recintos
alfandegados, operadores logísticos, despachan‑
tes aduaneiros e os próprios colaboradores ou
profissionais vinculados dos importadores resul‑
tando na busca contínua de melhorias e qualidade
no fluxo operacional minimizando tempo e custos
dispendidos.

Importação

▶▶Destina-se:

1.

Controles que antecedem ao despacho
de importação

2.

Infraestrutura aduaneira e condições
para uso

3.

Hipóteses de despacho

4.

Tipos de declaração de importação

5.

Controles prévios ao registro da DI

6.

Numerário e pagamento de tributos

7.

Registro da Declaração de Importação
(DI)

8.

Documentos de instrução

9.

Seleção para conferência aduaneira

10. Situações especiais
11. Anexos em PowerPoint

a profissionais e demais interessados que atuam
no segmento de importações, diretamente ou
coligadas a estas atividades (prestadores de ser‑
viços), bem como as empresas demandadoras
da compra internacional (gerentes, analistas e
assistentes, planejadores, compradores, fiscal,
financeiro entre outros).

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Daniel Polydoro Rosa

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Achei o conteúdo muito completo,
com informações que vão além
do que somente os Incoterms®.
O professor passou o conteúdo
com detalhes e respondeu de
maneira muito segura a todos os
questionamentos, nos passando
total controle sobre o assunto.
Cinthya Chaves Correia Gandolfi
14/05/2021
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Ex-Tarifário da Alíquota do Imposto de Importação
▶▶Programa:

Código do Curso: 5770

▶▶Objetivo:

desenvolvimento para capacitação dos proce‑
dimentos de preparação, solicitação, acompa‑
nhamento e decisão final sobre a solicitação de
Ex‑Tarifário da alíquota de Bens de Informática e
Telecomunicações (BIT) e de Bens de Capital (BK).

▶▶Destina-se:

a profissionais que necessitem planejar e executar
os trâmites envolvidos em obter o benefício em
conjunto com conhecimentos sobre como classi‑
ficar uma determinada mercadoria.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Daniel Polydoro Rosa

1.
2.

Formação de Analista de Importação
▶▶Programa:

Código do Curso: 1814

▶▶Objetivo:

dotar o participante sobre os conhecimentos ne‑
cessários à profissão de analista de importação,
enfatizando as habilidades e competências técni‑
cas exigidas para esse profissional.

▶▶Destina-se:

1.

Classificação fiscal de mercadorias e
suas atualizações

2.

Tributos e benefícios fiscais na
importação

3.

Despacho aduaneiro na importação

Importação

Tarifa Externa Comum (TEC)
Segmentos em exceção à TEX pelo
Brasil
3. EX – Tarifário de Bens de Informática e
Telecomunicações (BIT) e de Bens de
Capital (BK) da alíquota do imposto de
importação
4. Vantagens e desvantagens comparativas
5. Roteiro prévio ao pleito de Ex-Tarifário
6. Hermenêutica dos Ex-Tarifários
7. Classificações e os bens BK e BIT
(máquinas, combinações e variações)
8. Portaria ME nº 309, de 24 de junho
de 2019 (DOU 26/06/2019) e Portaria
SDICSI/SEPEC nº 324, de 29 de agosto
de 2019 (DOU 30/08/2019)
9. Etapas dos trâmites e prazos
10. Elaboração do pleito de concessão
11. Consultas, publicações, estatísticas e
dados abertos

Atenção: Trazer calculadora simples.

a estudantes, profissionais e demais interessados
em adquirir ou aprimorar os conhecimentos na
área de importação.

▶▶Carga horária: 24 horas
▶▶Instrutora:

Romênia Marinho Rocha Rodrigues

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Produtivo e objetivo.
Clayton Alves de Carvalho
26/06/2021
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Importação – Gestão das Operações
▶▶Programa:

Código do Curso: 4327

1.

Negociações

apresentar as rotinas operacionais de uma im‑
portação sob os aspectos da negociação, trans‑
porte, fluxo documental, serviços necessários,
Siscomex, licenciamento das importações, paga‑
mentos, despacho aduaneiro e custos envolvidos
para desenvolver a capacidade na tomada de
medidas e mecanismos (pontos de identificação
e atuação) para melhoria dos processos e desem‑
penho, resultando em manutenção ou reduções
do tempo e custo operacional.

2.

Documentos

3.

Fluxo documental (transit time
of documents)

4.

Portal único Siscomex (Mantra,
Siscarga)

5.

Classificação fiscal de mercadorias

6.

Licenciamento das importações

7.

Infraestrutura aduaneira

▶▶Destina-se:

8.

Despacho aduaneiro

9.

Custos

▶▶Objetivo:

Importação

a profissionais que atuam na importação e que
necessitam da visão sistêmica operacional e pla‑
nejamento das importações, bem como pessoas
de departamentos afins ou interligados com as
rotinas de importação.

10. Aspectos cambiais

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Daniel Polydoro Rosa

Importação de Grandes Equipamentos
▶▶Programa:

Código do Curso: 3422

▶▶Objetivo:

treinar para a importação de grandes equipamen‑
tos, tanto para indústrias como para obras de en‑
genharia.

▶▶Destina-se:

a profissionais de qualquer área que já reúnam co‑
nhecimentos básicos de importação.

1.

Planejamento aduaneiro tributário

2.

Logística

3.

Preparando o embarque

4.

Desembarque, despacho aduaneiro de
importação e desembaraço

5.

Pós-liberação

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Walter Thomaz Júnior

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos
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Excelente! Muito instrutivo.
Eduardo Nogueira Barbosa Leite
13/08/2021

Importação de Produtos Químicos
▶▶Programa:

Código do Curso: 5388

1.

Fornecedores

apresentar as particularidades e procedimen‑
tos necessários para a importação de produtos
químicos (matérias-primas), desde a compra do
produto até o recebimento e pós-recebimento da
mercadoria.

2.

Produtos

3.

Pré-embarque

4.

Despacho aduaneiro

5.

Coleta e entrega

▶▶Destina-se:

6.

Pós-recebimento

▶▶Objetivo:

a profissionais da indústria química, que preten‑
dem iniciar suas importações; e a profissionais de
comércio exterior, que desejam atuar em empre‑
sas do segmento químico.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

Andréa Marquioli

▶▶Programa:

Código do Curso: 1657

▶▶Objetivo:

dotar os participantes dos conhecimentos ne‑
cessários sobre o processo de importação, pos‑
sibilitando, por meio de exercício, aliar a teoria à
prática.

▶▶Destina-se:

a todos os profissionais que atuam na importação,
bem como estudantes e iniciantes na área, desde
que tenham noções básicas de importação.

▶▶Carga horária: 8 horas

1.

Conceitos fundamentais

2.

Siscomex

3.

Credenciamento e habilitação

4.

Negociação – Análise dos documentos

5.

Formatação da importação

6.

Procedimentos administrativos

7.

Procedimentos aduaneiros e fiscais

8.

Aspectos tributários

9.

Despacho aduaneiro

Importação

Importação Passo a Passo

10. Regimes aduaneiros especiais

▶▶Instrutor:

Daniel Polydoro Rosa

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

O professor é ótimo. Sempre com a
atenção de passar conhecimento.
Eliana Hanashiro Kobayashi
23/08/2021
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Importação Própria, por Conta e Ordem de Terceiros
e por Encomenda – Aplicação de Benefício Fiscal e da
Alíquota de 4%
Código do Curso: 3679

▶▶Objetivo:

apresentar, discutir e esclarecer os efeitos da
legislação que regula as formas de importação:
própria, por conta e ordem de terceiros e a por
encomenda; abordar os benefícios fiscais e as di‑
ferenças de tributação das três operações, com
foco no ICMS dos principais estados, bem como
a aplicação da alíquota interestadual de 4% para
os produtos importados; verificar as relações jurí‑
dicas e contratuais das importadoras, dos adqui‑
rentes e dos encomendantes com os órgãos pú‑
blicos e suas implicações no negócio da empresa.

Importação

▶▶Destina-se:

a profissionais de empresas importadoras, trades,
advogados, consultores de empresas e operado‑
res que atuam no comércio exterior.

▶▶Carga horária: 12 horas

1.

Introdução, histórico e definições

2.

Conceitos tributários

3.

Caracterização e requisitos das
importações por conta e ordem de
terceiros

4.

Caracterização e requisitos das
importações para revenda a
encomendante predeterminado

5.

Tributos incidentes nas operações de
importação própria, por conta e ordem e
por encomenda: suas diferenças

6.

Aplicação da alíquota de 4% nas
operações interestaduais

7.

Procedimentos e requisitos na emissão
dos documentos

8.

Registros fiscais e contábeis e as
diferenças da tributação das operações
após a nacionalização

▶▶Instrutora:

Tânia Cristina Pryplotski

Importação – Aspectos Fiscais e Administrativos
Código do Curso: 1224

▶▶Programa:
1.

Visão geral do Siscomex

o desenvolvimento sistemático dos aspectos fis‑
cais e administrativos referentes à importação,
sempre de forma atualizada.

2.

Canais de aquisição

3.

Cotação do produto

4.

Condições de pagamento

▶▶Destina-se:

5.

Classificação fiscal de mercadorias

a profissionais que atuam na área de importação.

6.

Sistema fiscal

▶▶Carga horária: 12 horas

7.

LI automático e não automático

▶▶Instrutor:

8.

DI no Siscomex

9.

Despacho aduaneiro

▶▶Objetivo:

João dos Santos Bizelli
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▶▶Programa:

10. Exigência de crédito tributário

Intensivo de Importação
Código do Curso: 1401

▶▶Objetivo:

proporcionar aos participantes sólidos conheci‑
mentos sobre negociação, operacionalização e
administração das importações, com ênfase em
normas e práticas nacionais e internacionais.

▶▶Destina-se:

a profissionais das empresas importadoras, des‑
pachantes e assessorias que necessitem reciclar
e atualizar conhecimentos, técnicas e estratégias
relativas aos negócios internacionais.

▶▶Programa:
1.

Importação: aspectos fiscais e
administrativos

2.

Despacho aduaneiro na importação

3.

Classificação fiscal na NCM: análise de
casos

4.

Siscomex-Importação

5.

Logística de Importação

6.

Câmbio e pagamentos internacionais na
importação

7.

Valor aduaneiro e os procedimentos
especiais

▶▶Carga horária: 56 horas
▶▶Instrutores:

Nomenclatura e Classificação Fiscal de Mercadorias
Código do Curso: 1024

▶▶Objetivo:

▶▶Programa:
1.

Introdução

conhecer e desenvolver os trâmites necessários
para enquadramento de produtos ou mercadorias
nas nomenclaturas de aplicações obrigatórias em
documentos e sistemas no comércio exterior e
mercado interno brasileiro, proporcionando ado‑
ção de procedimentos e medidas gerenciais, ad‑
ministrativas, organizacionais e operacionais junto
aos colaboradores nas empresas e prestadores
de serviços resultando em maior eficiência e se‑
gurança no uso efetivo dos códigos e seus efeitos
nas operações mercantis.

2.

Sistema harmonizado de códigos e
designações

3.

Nomenclaturas no Brasil

4.

Aplicação das nomenclaturas e
complementar

5.

Instrumentos legais e técnicos para
classificações de produtos

6.

Multas nas importações e exportações

7.

Defesa administrativa

▶▶Destina-se:

8.

Consulta oficial

9.

Alterações do Sistema Harmonizado e
Nomenclaturas

a colaboradores integrantes de departamentos ou
atividades vinculadas as áreas de exportações,
importações, fiscais, logísticas, suprimentos,
técnicos, peritos, vendas, compras, armazéns,
transportes, despachos aduaneiros, auditores,
controladores, prestadores de serviços e demais
profissionais com atuação, direta ou indireta, no
desenvolvimento e definição ou uso de nomencla‑
turas de produtos no comércio exterior e mercado
interno.

Importação

Daniel Polydoro Rosa
João dos Santos Bizelli
Paulo Sérgio Ferreira Rago
Romênia Marinho Rocha Rodrigues

▶▶Carga horária: 6 horas
▶▶Instrutor:

Daniel Polydoro Rosa
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Siscomex-Importação
▶▶Programa:

Código do Curso: 1010

▶▶Objetivo:

fornecer informações técnicas e rotinas indispen‑
sáveis aos profissionais, buscando integrá-los à
nova metodologia e sistemas utilizados nas ope‑
rações de importação brasileiras.

▶▶Destina-se:

1.

Objetivos e definições

2.

Vantagens

3.

Concepção do sistema

4.

Regime simplificado

5.

Despacho aduaneiro

a todos os profissionais que atuam na importação,
bem como estudantes e iniciantes na área.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Importação

Daniel Polydoro Rosa

Sistemática de Importação
▶▶Programa:

Código do Curso: 1073

▶▶Objetivo:

desenvolver o conhecimento das técnicas e roti‑
nas do processo importador, visando à utilização
correta do Siscomex-Importação e à formação do
custo de produtos importados.

▶▶Destina-se:

a profissionais da área de importação que atuem
no âmbito dos procedimentos administrativos, co‑
merciais ou de despacho aduaneiro.

1.

Introdução

2.

Classificação fiscal

3.

Sistema administrativo

4.

Noções cambiais

5.

Valoração aduaneira

6.

Sistema fiscal

7.

Despacho aduaneiro

8.

Regimes especiais

▶▶Carga horária: 15 horas
▶▶Instrutor:

João dos Santos Bizelli

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

A forma utilizada para apresentação
do conteúdo foi surpreendente. O
instrutor com conhecimento do
assunto faz muita diferença.
Elilson Ramos Pimenta
21/06/2021
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Tributação na Importação de Serviços e Intangíveis
Código do Curso: 5086

▶▶Objetivo:

▶▶Programa:
1.

discutir a estrutura dos principais tributos inciden‑
tes na importação de serviços, intangíveis e outras
operações que produzam variações no patrimô‑
nio, visando esclarecer os possíveis impactos
tributários relacionados com o objetivo de evitar
inconsistências e riscos de autuação pelo trata‑
mento inadequado dessas informações.

▶▶Destina-se:

a profissionais da área tributária/fiscal, financeira,
contábil e de comércio exterior, advogados, con‑
tadores, administradores e demais interessados
no assunto.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

2 – Tributação e Gestão Interna das
Operações
– exemplos de cruzamentos (DCTF, ECF,
EFD-Contribuições, DIRF, DIRPF etc.)
– organização de departamentos
– fluxo interno de informações
– conferência e auditoria

Tributos e Benefícios Incidentes na Importação
(I.I., IPI, PIS/Pasep, Cofins e ICMS)
Código do Curso: 1703

▶▶Objetivo:

proporcionar aperfeiçoamento e esclarecer a ade‑
quada aplicação dos tributos incidentes nas ope‑
rações de importação de mercadorias, tais como,
I.I., IPI, PIS/Pasep, Cofins e ICMS, além dos in‑
centivos fiscais, analisando os vários procedimen‑
tos obrigatórios previstos pela legislação.

▶▶Destina-se:

a importadores, profissionais das áreas contábil
e fiscal, comissárias de despacho, estudantes e
todos os envolvidos, direta ou indiretamente, em
atividades de comércio exterior.

▶▶Programa:
1.

Conceitos tributários e aduaneiros

2.

Operações de importação

3.

Regimes de tributação

4.

Imposto de Importação (I.I.)

5.

Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI)

6.

PIS/Pasep e Cofins

7.

Imposto sobre Circulação de
Mercadorias (ICMS)

8.

Outros tributos e despesas

9.

Alíquota de 4% nas operações
interestaduais

▶▶Carga horária: 8 horas

10. Regimes aduaneiros especiais

▶▶Instrutora:

11. Exercício prático

Tânia Cristina Pryplotski

Importação

Carolina Zimmer

Tributação na Importação de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações
1.1. Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF)
1.2. Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide)
1.3. PIS/Pasep e Cofins – Importação
1.4. Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS)
1.5. Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários (IOF)

Atenção: Trazer calculadora simples.
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Análise da Tributação na Importação e Exportação –
Mercadorias e Serviços
▶▶Programa:

Código do Curso: 1539

1.

Introdução

analisar os principais tributos incidentes nas ope‑
rações de importação e exportação de mercado‑
rias, incluindo I.I., IE, Cide, ISS, PIS/Pasep, Cofins,
IR, CSLL e, especialmente, o ICMS e o IPI, além
da tributação diferenciada dos regimes aduanei‑
ros especiais e outras operações de comércio
exterior, no intuito de esclarecer as dúvidas mais
frequentes dos profissionais da área.

2.

Importação de mercadorias e Siscomex

3.

Exercício prático de cálculo dos tributos
na importação e formação do custo e do
preço de venda do produto no mercado
nacional

4.

Importação de serviços e Siscoserv

5.

Exportação de mercadorias e Siscomex

▶▶Destina-se:

6.

Exportação de serviços e Siscoserv

7.

Tributação em algumas operações de
comércio exterior

Importação‑Exportação

▶▶Objetivo:

a profissionais que atuam nas áreas tributária,
fiscal, contábil e de comércio internacional, tais
como advogados, contadores, auditores, opera‑
dores de comércio exterior e demais interessados.

Atenção: Trazer calculadora simples.

▶▶Carga horária: 12 horas
▶▶Instrutor:

Carlos Eduardo Garcia Ashikaga

Analista de Comércio Exterior
▶▶Programa:

Código do Curso: 1456

1.

Importação

aprofundar conhecimentos relativos ao processo
de importação/exportação, a partir de alternativas
que induzam à otimização dos recursos logísticos,
e ao aproveitamento de vantagens fiscais e finan‑
ceiras, visando maior competitividade da empresa.

2.

Exportação

3.

Aspectos fiscais

4.

Aspectos administrativos

5.

Aspectos cambiais

▶▶Destina-se:

6.

Despacho da exportação

7.

Estudo de situações especiais

▶▶Objetivo:

a profissionais assumindo ou já exercendo posi‑
ção de supervisão/coordenação de atividades de
comércio exterior.

▶▶Carga horária: 24 horas
▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos
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Excelente curso!
Vanessa Sanches Sampaio
01/09/2021

Analista de Exportação e Importação
Código do Curso: 5536

▶▶Objetivo:

▶▶Programa:
Operações de comércio exterior X
implicações na habilitação do Radar

2.

Classificação fiscal de mercadorias

3.

Acordos internacionais

4.

Custo estimativo da importação e
formação de preço na exportação

a estudantes, importadores, exportadores, conta‑
dores, despachantes aduaneiros e todos aqueles
que atuam ou tenham interesse em atuar na im‑
portação e/ou exportação, com aprofundamento
de conhecimentos técnicos para o melhor desem‑
penho de suas atividades.

5.

Negociação e documentos

6.

Sistemática da importação e exportação

7.

Despacho aduaneiro

8.

Fluxograma e passo a passo

▶▶Carga horária: 8 horas

9.

Particularidades

▶▶Instrutora:

10. Normas administrativas de importação e
exportação

▶▶Destina-se:

Romênia Marinho Rocha Rodrigues

Analista de Importação e Exportação
Código do Curso: 3605

▶▶Objetivo:

transmitir aos participantes uma visão sistêmica e
ao mesmo tempo detalhada dos procedimentos
internacionais e internos da atividade do comércio
exterior brasileiro, com o objetivo de fornecer todo
o conhecimento operacional que lhe permita atuar
com segurança comercial, financeira e aduaneira,
nas atividades de exportação e importação.

▶▶Destina-se:

a profissionais atuantes no comércio exterior em
empresas exportadoras, importadoras, rede ban‑
cária, logística, seguradoras, consultores, despa‑
chantes aduaneiros, estudantes e profissionais
que desejam iniciar atividades na área internacio‑
nal empresarial.

▶▶Programa:
1.

Parte internacional

2.

Parte brasileira

Importação‑Exportação

1.

discorrer sobre o procedimento de importação
e exportação repassando conhecimentos mais
aprofundados a fim de possibilitar aos participan‑
tes a análise mais detalhada de suas operações
de comércio exterior.

▶▶Carga horária: 16 horas
▶▶Instrutor:

Rómulo F. Vera del Carpio

23

Assistente de Comércio Exterior
▶▶Programa:

Código do Curso: 1025

▶▶Objetivo:

1.

Importação
1. A importação e seus órgãos
intervenientes
2. Incoterms 2020
3. Classificação fiscal
4. Incidência de impostos
5. Noções de câmbio
6. Documentos necessários
7. Despacho aduaneiro de importação

2.

Exportação
1. Roteiro de exportação
2. Cotação
3. Tributação e acordos internacionais
4. Documentos
5. Desembaraço aduaneiro de exportação
6. Noções de câmbio

desenvolver os conhecimentos básicos e neces‑
sários das técnicas e rotinas de um departamento
de comércio exterior, enfatizando a elaboração,
análise e acompanhamento dos principais do‑
cumentos envolvidos nos processos de importa‑
ção e exportação.

Importação‑Exportação

▶▶Destina-se:

a estudantes universitários, iniciantes ou interes‑
sados em iniciar na carreira de comércio exterior,
assim como profissionais que necessitam de
conhecimentos referentes a importação e expor
tação.

▶▶Carga horária: 15 horas
▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro

Básico de Comércio Exterior
▶▶Programa:

Código do Curso: 1006

▶▶Objetivo:

permitir ao participante familiarizar-se com os con‑
ceitos básicos do comércio exterior, transmitindo
uma visão geral, necessária a todos que preten‑
dam iniciar nessa área.

▶▶Destina-se:

a iniciantes na área, estudantes, profissionais e
empresários que desejam atuar no comércio ex‑
terior.

1.

Introdução ao comércio exterior

2.

Registros e habilitações

3.

Transporte internacional

4.

Condições de pagamento

5.

Classificação fiscal de mercadorias

6.

Importação

7.

Exportação

▶▶Carga horária: 15 horas
▶▶Instrutor:

João dos Santos Bizelli

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Professor bastante atencioso e
demonstrou domínio o tempo todo.
Fabiana B. Florencio
10/05/2021
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Carta de Crédito, Publicação 600
e Documentos no Comércio Exterior
▶▶Programa:

Código do Curso: 1033

Condições de pagamento

mostrar aos alunos a importância da carta de cré‑
dito numa transação internacional de mercado‑
rias; transmitir conhecimentos sobre a UCP 600
e a eUCP da ICC-Paris e como usá-las; demons‑
trar a interação entre as UCP 600, eUCP, carta
de crédito e os documentos de comércio exterior;
orientar a emissão dos documentos solicitados
pelo importador na carta de crédito; mostrar aos
participantes os documentos relativos ao comér‑
cio exterior: do exportador, de entidades externas,
de transportes marítimo, aéreo, rodoviário, ferro‑
viário e seguro.

2.

Carta de crédito

3.

UCPDC 600, eUCP, PUBL. 745

4.

Contratos de compra/venda,
documentos comerciais e financeiro e
emitidos por entidades externas

5.

Documentos de transporte marítimo

6.

Documentos de transporte aéreo

7.

Documentos de transporte rodoviário

8.

Documentos de transporte ferroviário

9.

Documentos de seguro

▶▶Destina-se:

10. Legalização, fatura consular, emissão,
apresentação e remessa

a profissionais atuantes, administradores, técnicos
e estudantes ligados, direta ou indiretamente, à
área de comércio exterior.

▶▶Carga horária: 16 horas
▶▶Instrutor:
Samir Keedi

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Experiência extremamente
satisfatória. Professor domina o
assunto e expôs os temas com
uma didática sensacional, de
fácil compreensão e com estilo
de linguagem adequado para o
entendimento. Sinto-me ainda
mais preparado para continuar
atuando na rotina de importação e
exportação, além de ter ampliado
o conhecimento em alguns temas
adicionais.

Importação‑Exportação

1.

▶▶Objetivo:

Gabriel Luiz da Silva
19/04/2021
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Como Obter Sua Certificação OEA Segurança
▶▶Programa:

Código do Curso: 5358

Importação‑Exportação

▶▶Objetivo:

apresentar características específicas da seguran‑
ça na cadeia logística internacional que possibilita‑
rá às empresas que participam ou pretendem par‑
ticipar do programa brasileiro de certificação para
Operador Econômico Autorizado (OEA), maior
competência e confiabilidade em seus processos
de comércio exterior, com vistas à atender os cri‑
térios necessários para certificação, bem como as
responsabilidades e obrigações de todos os par‑
ticipantes e intervenientes da cadeia logística de
comércio exterior.

▶▶Destina-se:

a todos os profissionais envolvidos na cadeia in‑
ternacional de suprimentos, bem como importa‑
dores, exportadores, empresas de logística, de
transportes, depositários, agentes de carga, ope‑
radores portuários e aeroportuários, despachan‑
tes aduaneiros, docentes, estudantes e demais
interessados no tema.

1.

Programa OEA no mundo e criação do
conceito

2.

Programa brasileiro de OEA –
Fundamentos e finalidades

3.

Pilares da implantação do programa
OEA no Brasil

4.

Benefícios e vantagens de ser OEA

5.

Características da modalidade de
certificação

6.

Importância da segurança na cadeia
logística internacional

7.

Conceitos que traduzem o grau de
confiabilidade de uma certificação OEA

8.

Ciclo de melhoria contínua com base
nos conceitos de PDCA

9.

Critérios de segurança da cadeia
logística (detalhamento)

10. Requisitos e critérios de análise de cada
modalidade

▶▶Carga horária: 8 horas

11. Principais responsabilidades dos
intervenientes e prestadores de serviços

▶▶Instrutor:

12. Sistemas de segurança e suas principais
características

Walter Thomaz Júnior

13. Principais controles, processos de
prevenção e mitigação de riscos
14. Principais treinamentos e
conscientização sobre ameaças
15. Ações necessárias para alcançar
os indicadores estabelecidos pelo
programa

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Foi muito bom, por ser um tema
complexo cheio de detalhes e o
professor mostrou um enorme
conhecimento sobre o tema,
sabendo explicar (dentro do tempo
claro) todos eles, adorei.
Giulia Pereira Dos Santos
16/07/2021
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Contratos Internacionais de Compra e Venda
Código do Curso: 1067

▶▶Objetivo:

proporcionar aos participantes o entendimento
sobre os aspectos necessários na elaboração dos
contratos de compra e venda de mercadorias e
serviços, as principais condições contratuais, a
relação existente nos diversos tipos de contrato e
a legislação aplicável.

▶▶Destina-se:

▶▶Programa:
1.

Contratos internacionais

2.

Incoterms: cláusulas contratuais de
compra e venda de mercadorias

3.

Pagamentos internacionais:
modalidades, sistemática e prazos

4.

Contratos de operações indiretas

5.

Contratos de transporte

6.

Contratos de seguro

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

Romênia Marinho Rocha Rodrigues

Drawback – Aspectos Técnicos e Operacionais
Código do Curso: 1728

▶▶Objetivo:

analisar, com exercício prático, passo a passo
os procedimentos necessários à condução do
Regime de Drawback, e serão observadas as
alterações introduzidas pela Portaria Conjun‑
ta RFB/
Secex nº 1.618/2014 e Portaria Secex
nº 32/2014, que modificam importantes aspectos
do processo como vinculação física, controle de
estoques, substituição de matérias-primas e con‑
fecção de laudos técnicos.

▶▶Programa:
1.

Portaria Secex nº 23/2011

2.

Vantagens fiscais

3.

Modalidades

4.

Documentação

5.

Tipos de drawback

6.

Drawback integrado

7.

Inadimplemento

Importação‑Exportação

a diretores, advogados, gestores e colaborado‑
res atuantes nas áreas comercial, administrativa,
prestadores de serviços, profissionais liberais e
todos os envolvidos direta ou indiretamente com
as atividades de importação e/ou exportação de
bens, mercadorias e serviços.

▶▶Destina-se:

a empresas de todos os portes e profissionais que
necessitem adquirir ou reciclar conhecimentos so‑
bre o tema, para aplicação e fruição imediata.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro
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Formação em Comércio Exterior
▶▶Programa:

Código do Curso: 1023

Importação‑Exportação

▶▶Objetivo:

transmitir aos participantes uma visão completa
das principais técnicas e particularidades que o
comércio internacional apresenta; evolução ca‑
denciada dos assuntos que compõem a atividade
de comércio exterior, permitindo seu aprimora‑
mento técnico e, mais importante, o melhor de‑
sempenho da empresa nos campos administra‑
tivo, fiscal e comercial; abordar aqueles aspectos
que o dia a dia da atividade impõe, exigindo do
profissional que atua na área respostas precisas e
atitudes firmes para o desenvolvimento dos negó‑
cios internacionais.

▶▶Destina-se:

a estudantes universitários, profissionais e demais
interessados na aquisição ou aprimoramento dos
conhecimentos sobre as atividades de comércio
exterior.

1.

Introdução ao comércio exterior

2.

Nomenclatura e classificação fiscal de
mercadorias

3.

Incoterms 2020 – Regras da CCI para
uso no comércio internacional e
doméstico

4.

Contratos internacionais de compra
e venda e riscos nas operações de
comércio exterior

5.

Sistemática de exportação

6.

Sistemática de importação

7.

Análise da tributação na importação e
exportação – Mercadorias e serviços

8.

Drawback – Aspectos técnicos e
operacionais

9.

Exportação: aspectos técnicos e
operacionais

▶▶Carga horária: 132 horas

10. Marketing internacional – Importação
e exportação

▶▶Instrutores:

11. Transporte marítimo internacional e
unitização de cargas

Carlos Eduardo Garcia Ashikaga
Daniel Ávila Maia
João dos Santos Bizelli
Luiz Antonio Félix Ferreira
Paulo Sérgio Ferreira Rago
Ricardo Rodrigues Pinheiro
Romênia Marinho Rocha Rodrigues
Samir Keedi
Shirley Yurica Kanamori Atsumi

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

12. Transporte aéreo internacional
13. Seguros no comércio exterior e a
importância da embalagem
14. Câmbio e operações bancárias
internacionais no comércio exterior
15. Logística aplicada ao comércio exterior

O professor possui uma didática
excepcional, muito claro e objetivo,
procura facilitar a explicação com
termos corriqueiros e exemplos
práticos. Além da simpatia que
descontrai o ambiente e atrai o
foco. Possui muito domínio sobre o
assunto, a apresentação foi exímia.
Klissis Lial Tavares
25/01/2021
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Gestor de Importação e Exportação
Código do Curso: 3526

▶▶Objetivo:

proporcionar aos participantes o entendimento, o
conhecimento técnico e a capacidade de análise
de um planejamento de compra e venda interna‑
cional desde a concepção até a finalização da
importação e/ou exportação; entender a tributa‑
ção, os aspectos fiscais e regimes aplicáveis às
operações, a fim de contribuir para a redução dos
custos e a tomada de decisão; entender a atuação
dos órgãos governamentais e suas competências;
conhecer os instrumentos de operacionalidade do
comércio exterior brasileiro.

▶▶Programa:
1.

Planejamento para o comércio exterior

2.

Contratos internacionais de compra e
venda

3.

Operacional de comércio exterior
Atenção: Este curso não fornece modelo
de contratos.

a diretores, gestores e colaboradores atuantes
nas áreas comercial, administrativa, operacional,
fiscal, prestadores de serviços, profissionais libe‑
rais e todos os envolvidos, direta ou indiretamen‑
te, com as atividades de importação e/ou expor‑
tação de bens e mercadorias.

▶▶Carga horária: 24 horas
▶▶Instrutora:

Romênia Marinho Rocha Rodrigues

Importação e Exportação por Conta e Ordem, Importação
por Encomenda, Trading Company, Empresas de Fins
Comerciais e Representação Comercial
Código do Curso: 4919

▶▶Objetivo:

proporcionar aos participantes conhecimentos
sobre as operações indiretas na importação e na
exportação nas fases comercial e operacional, as
diferenças, requisitos, sistemática e legislação es‑
pecífica.

▶▶Programa:
1.

Introdução

2.

Importação e exportação indireta

3.

Representação comercial

4.

Exercícios de fixação

Importação‑Exportação

▶▶Destina-se:

▶▶Destina-se:

a estudantes, profissionais, empresários, agentes
comerciais, despachantes aduaneiros e todos
aqueles que tenham interesse pelo tema ou es‑
tejam, direta ou indiretamente, envolvidos com as
atividades de comércio exterior.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

Romênia Marinho Rocha Rodrigues
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Incoterms® 2020 – Novas Regras Contratuais de
Compra e Venda, Transporte e Seguro
Código do Curso: 5786

▶▶Objetivo:

Importação‑Exportação

transmitir aos participantes o conhecimento sobre
os Incoterms 2020 utilizados nos contratos inter‑
nacionais de compra e venda, apresentando‑os
de forma clara, apontando a diferenciação de
cada termo e as adaptações feitas para a versão
2020, sua aplicabilidade e impacto na contrata‑
ção do serviço de transporte e na cobertura dos
seguros, bem como em toda a cadeia logística do
comércio exterior brasileiro.

1.

Incoterms 2020

2.

Transporte internacional

3.

Noções de seguro internacional

▶▶Destina-se:

a estudantes e profissionais que atuam ou preten‑
dam atuar direta ou indiretamente nas atividades
relacionadas com o comércio exterior e demais
interessados no tema.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

Romênia Marinho Rocha Rodrigues

Incoterms® 2020
Código do Curso: 5083

▶▶Objetivo:

transmitir ao aluno conhecimento sobre os
Incoterms® 2020; levar conhecimento suficien‑
te para que possa atuar com desembaraço no
comércio exterior, conhecendo detalhes e o
processo administrativo e funcional das condi‑
ções de venda; ensinar e discutir cada termo
dos Incoterms®, facilitando o entendimento das
vendas e a logística de transporte internacional;
aprender a utilizar os Incoterms® como princípio
de qualquer logística de transporte internacional;
mostrar a realidade operacional de cada termo
utilizado nas vendas internacionais.

▶▶Destina-se:

a profissionais das áreas de exportação, impor‑
tação, logística, seguros, câmbio e demais inte‑
ressados.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:
Samir Keedi
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▶▶Programa:

▶▶Programa:
1.

O que é, a importância, e objetivo dos
Incoterms® 2020

2.

Estrutura dos Incoterms® e como tem
que ser lido (dar a vara de pescar e não
o peixe)

3.

Estudo direto dos Incoterms® e
discussão de seus termos

4.

Gráfico e tabela de custos e riscos

5.

Termos problemáticos no Brasil e
termos de versões mais antigas

Intensivo de Comércio Exterior
Código do Curso: 1013

▶▶Programa:

Introdução ao comércio exterior

ministrar ensinamentos sobre os aspectos que
envolvem a atividade de comércio exterior, de ma‑
neira compacta, trazendo aos participantes co‑
nhecimentos essenciais para o desenvolvimento
de suas atividades.

2.

Nomenclatura e classificação fiscal de
mercadorias

3.

Incoterms® 2020 – Regras da CCI
para uso no comércio internacional e
doméstico

▶▶Destina-se:

4.

Sistemática de exportação

a profissionais que exercem ou pretendem exer‑
cer atividades relacionadas à área de comércio
exterior.

5.

Exportação: aspectos técnicos e
operacionais

6.

Sistemática de importação

▶▶Carga horária: 90 horas

7.

Transportes internacionais e unitização
de cargas

▶▶Instrutores:

8.

Câmbio e operações bancárias
internacionais no comércio exterior

9.

Despacho aduaneiro, transporte
rodoviário e serviços portuários

Daniel Ávila Maia
João dos Santos Bizelli
Ricardo Rodrigues Pinheiro
Samir Keedi
Shirley Yurica Kanamori Atsumi

Atenção: As telas do Siscomex-Exportação
em PowerPoint.

Lean Office para Comércio Exterior
Código do Curso: 5688

▶▶Objetivo:

aprender o passo a passo da metodologia lean
office para contribuir na redução do tempo
de processamento das atividades burocráticas de
comércio exterior, impondo mais agilidade às ro‑
tinas administrativas, eliminando desperdícios,
esforços extras, retrabalhos, excesso de confe‑
rências, diminuindo custos, ganhando em pro‑
dutividade e atendimento mais ágil para clientes
internos e externos; definir fluxo das ações que
realmente geram valor e de maneira mais eficaz,
utilizando‑se de menos recursos, e com maior
qualidade a
 tender a demanda da sua empresa.

▶▶Programa:
1.

Origens e conceitos do pensamento lean

2.

Conhecendo a ferramenta de
mapeamento do fluxo de valor

3.

Conceitos fundamentais para aplicação
do lean office em comércio exterior
(o que são, finalidade, benefícios, prazos
e como implementar)

4.

Dinâmica (aplicação prática)

5.

Passos fundamentais para se
iniciar a transformação lean no seu
departamento de comércio exterior

Importação‑Exportação

1.

▶▶Objetivo:

▶▶Destina-se:

a estudantes e/ou profissionais que atuam em
posições de analistas e gestores de atividades de
comércio exterior.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

Catarina Formigli
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Noções Básicas de Comércio Exterior
Código do Curso: 1367

▶▶Objetivo:

transmitir conhecimentos teóricos e práticos es‑
senciais à atuação no mercado internacional, pro‑
piciando condições para a tomada de decisões
eficientes e posicionamento competitivo na ativi‑
dade de comércio exterior.

▶▶Destina-se:

Importação‑Exportação

a iniciantes em busca de formação básica e pro‑
fissionais do ramo que pretendam atualizar ou am‑
pliar conhecimentos.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

José Manoel Cortiñas Lopez

1.

Política de comércio exterior

2.

Estrutura do comércio exterior brasileiro

3.

Conceitos fundamentais

4.

Operações especiais

5.

Contrato de compra e venda
internacional

6.

Classificação de mercadorias

7.

Condições de venda (Incoterms®)

8.

Formas e prazos de pagamento

9.

Principais documentos de comércio
exterior

10. Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex)
11. Regimes aduaneiros especiais
12. Formação de preço de comércio exterior
13. Influência da legislação tributária

Novo Incoterms® 2020
Código do Curso: 5735

▶▶Objetivo:

transmitir ao participante o conhecimento pleno
de cada sigla dos Incoterms® 2020 e a operacio‑
nalidade e vinculação com os pagamentos inter‑
nacionais, formação de preços de exportação,
logística de transporte, seguros internacionais e
responsabilidade aduaneira.

▶▶Destina-se:

a profissionais das áreas de exportação, importa‑
ção, logística, seguros, câmbio, aduana e aqueles
que desejam atuar no comércio globalizado.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Rómulo F. Vera del Carpio
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▶▶Programa:

▶▶Programa:
1.

Incoterms® 2010 x Incoterms® 2020

2.

Operacionalidade Incoterms® 2020

3.

Incoterms® 2020 x Embarque de
Mercadorias

4.

Incoterms® 2020 x Pagamentos
Internacionais

5.

Incoterms® 2020 e contratos
internacionais

6.

Incoterms® 2020 formação de preços de
exportação

7.

Incoterms® 2020 e documentos
internacionais

8.

Incoterms® 2020 e exportação de
commodities

9.

Exercícios e simulados
os participantes formarão grupos em sala
de aula para desenvolver diversos exercícios
operacionais dos Incoterms® 2020 e outros
assuntos vinculados ao tema

Operador Econômico Autorizado
(Nova Habilitação para Operar no Comércio Exterior)
Código do Curso: 4845

▶▶Objetivo:

treinar importadores, exportadores, agentes de
carga, despachantes aduaneiros e outros inter‑
venientes de comércio exterior interessados na
Certificação internacional do Operador Econômi‑
co Autorizado (OEA) da Receita Federal que terá
reconhecimento internacional.

▶▶Destina-se:

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Walter Thomaz Júnior

1.

Operador Econômico Autorizado no
Brasil

2.

Programa brasileiro de OEA

3.

Motivos para implementar o OEA no Brasil

4.

Benefícios do programa brasileiro de OEA

5.

Modelo do programa brasileiro de OEA

6.

Fases de implementação

7.

Quem pode receber Certificação de
Operador Econômico Autorizado (OEA)

8.

Requisitos para tornar-se OEA

9.

Processo de certificação e
monitoramento

10. Passos para certificação OEA
11. Questionário de Autoavaliação (QAA)
12. Critérios de elegibilidade
13. Critérios de segurança
14. Centro OEA – Especializado
15. Fluxograma de certificação
16. Objetivos OEA

Preços de Transferência – Desafios e Oportunidades
(Atualizado pela IN/RFB nº 1.870/2019)
Código do Curso: 5136

▶▶Objetivo:

proporcionar aos participantes informação teórica
e prática sobre as regras brasileiras de preços de
transferência.

▶▶Destina-se:

a todos os profissionais que atuam na área tributá‑
ria de empresas multinacionais que tenham expor‑
tação e importação de bens, serviços e direitos.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

Fernanda Amaral

▶▶Programa:
1.

Aspectos gerais das regras de preços de
transferência

2.

Pessoas vinculadas e jurisdições com
tributação favorecida

3.

Normas comuns a importações e
exportações

4.

Importação de bens, serviços e direitos
e respectivos métodos

5.

Exportação de bens, serviços e direitos
e respectivos métodos

6.

Juros decorrentes de operações
financeiras

7.

Valoração aduaneira e preços de
transferência

8.

Commodities e seus métodos
específicos

Importação‑Exportação

a profissionais de qualquer área com interesse em
logística internacional e exportação.

▶▶Programa:
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Regimes Aduaneiros Especiais
(Vantagens Fiscais na Importação e Exportação)
Código do Curso: 3778

1.

Trânsito aduaneiro

explicitar os procedimentos necessários ao apro‑
veitamento das vantagens oferecidas na legisla‑
ção brasileira.

2.

Admissão temporária

3.

Admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo

▶▶Destina-se:

4.

Drawback

a profissionais ligados a despachantes aduaneiros
e comissárias de despacho, bem como àqueles
que atuam na área de comércio exterior.

5.

Entreposto aduaneiro

6.

Entreposto aduaneiro sob controle
informatizado (Recof)

▶▶Carga horária: 8 horas

7.

Recom

▶▶Instrutor:

8.

Exportação temporária

9.

Exportação temporária para
aperfeiçoamento passivo

Importação‑Exportação

▶▶Objetivo:

Ricardo Rodrigues Pinheiro

10. Repetro
11. Repex
12. Loja franca
13. Depósito especial
14. Depósito afiançado
15. Depósito Alfandegado Certificado (DAC)
16. Depósito franco
17. Zona Franca de Manaus

Regulamento Aduaneiro
Código do Curso: 3390

▶▶Programa:
1.

Jurisdição aduaneira, território
aduaneiro, portos, aeroportos, pontos de
fronteira alfandegados, administração
aduaneira

2.

Impostos de importação e exportação

3.

Demais impostos, taxas e contribuições

4.

a profissionais que pretendem se destacar na área
de comércio exterior, empresários, despachantes
aduaneiros, estudantes, consultores e advogados.

Regimes aduaneiros especiais e
aplicados em áreas especiais

5.

▶▶Carga horária: 8 horas

Controle aduaneiro de mercadorias,
despacho aduaneiro de importação e
exportação

6.

Infrações e penalidades

7.

Crédito tributário, processo fiscal,
controle administrativo específico

▶▶Objetivo:

destacar os itens de maior relevância para os pro‑
fissionais de importação e exportação; minimizar
o risco de multas e infrações no processo adua‑
neiro; otimizar o uso de regimes aduaneiros que
proporcionam vantagens fiscais.

▶▶Destina-se:

▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro
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▶▶Programa:

Seguros no Comércio Exterior e a
Importância da Embalagem
Código do Curso: 1037

▶▶Objetivo:

levar ao aluno conhecimento suficiente para que
possa atuar com desembaraço no mercado inter‑
nacional, dando a conhecer detalhes do processo
administrativo e funcional do seguro; apresentar
os diversos tipos de seguro no transporte inter‑
nacional de carga; e mostrar os diversos tipos de
embalagens, como são afetadas no transporte e a
escolha adequada para o comércio exterior.

▶▶Programa:
1.

Seguros
1.1. Seguro de mercadorias
1.2. Seguro do transportador

2.

Importância da embalagem em si e para
o seguro

a todos os profissionais da área de comércio ex‑
terior e seguros.

▶▶Carga horária: 6 horas
▶▶Instrutor:
Samir Keedi

Trade Compliance e Comércio Exterior
Código do Curso: 5689

▶▶Programa:
1.

Conceitos básicos

desenvolver, implementar e monitorar programa
de trade compliance, baseado em valores, prá‑
ticas, integridade aduaneira, controles internos
e gestão de risco para garantir conformidade,
segurança, qualidade e competitividade para as
organizações.

2.

Objetivos e importância do programa de
trade compliance para sua empresa

3.

Criando um programa de trade
compliance para sua organização

4.

Classificação fiscal, descrição,
valoração e regras de origem

▶▶Destina-se:

5.

Contabilização e tributação em
comércio exterior

6.

Regimes aduaneiros especiais

7.

Controles de exportação

8.

Acordos internacionais de comércio –
Brasil e demais países e blocos
econômicos

9.

Programa Brasileiro de Operador
Econômico Autorizado (OEA)

▶▶Objetivo:

a estudantes e profissionais que atuam na área
de comércio exterior e que necessitam conhecer
e aprimorar sobre adequação de seus controles
aduaneiros aos padrões internacionais.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutora:

Catarina Formigli

Importação‑Exportação

▶▶Destina-se:

10. Gerenciamento de riscos aduaneiros
11. Infrações, penalidades aduaneiras e
ações corretivas
12. Perfil do profissional de trade
compliance no Brasil
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Tributação e Contabilidade nas Operações de
Comércio Exterior
Código do Curso: 1746

Importação‑Exportação

▶▶Objetivo:

proporcionar o aperfeiçoamento; esclarecer a
adequada aplicação dos tributos incidentes nas
operações de importação e de exportação, além
dos incentivos fiscais, analisando os vários proce‑
dimentos obrigatórios previstos pela legislação;
possibilitar o entendimento do processo contábil
aplicado ao roteiro de operações relacionadas
ao comércio exterior (importação e exportação),
visando favorecer o entendimento da influência de
tais operações na estrutura contábil e na forma‑
ção do resultado das entidades empresariais.

▶▶Destina-se:

a importadores e exportadores, despachantes
aduaneiros, contabilistas, auditores, analistas, as‑
sistentes e auxiliares da área contábil e fiscal, e
demais profissionais.

▶▶Carga horária: 12 horas
▶▶Instrutores:

1.

Conceitos tributários e aduaneiros

2.

Operações de importações

3.

Regimes de tributação

4.

Regimes de tributação aplicados na
importação

5.

Tributos incidentes na importação
(fiscal)

6.

Benefícios do ICMS concedidos pelos
estados

7.

Formação de preço de importação e de
venda

8.

Operações de exportações

9.

Tributos incidentes na exportação e seus
benefícios fiscais

10. Operações pela empresa do Simples
Nacional
11. Registro contábil das operações de
comércio exterior

Tânia Cristina Pryplotski
Vitor Anderson Rubio

Tudo sobre Drawback
Código do Curso: 1433

▶▶Objetivo:

analisar profundamente a Legislação do Regime
de Drawback: Decreto nº 6.759/2009, Convênio
ICMS nº 185/2010, Portaria Conjunta RFB/Secex
nº 467/2010, Portaria Secex nº 23/2011 (alterada
pela Portaria Conjunta RFB/Secex nº 1.618/2014
e Portaria S
 ecex nº 32/2014 – destaque para
vinculação física, controle de estoques, substitui‑
ção de matérias-primas e confecção de laudos
técnicos).

▶▶Destina-se:

a profissionais do comércio exterior e a todos que
desejam adquirir ou ampliar seus conhecimentos
sobre esse importante mecanismo de competitivi‑
dade das exportações brasileiras.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Ricardo Rodrigues Pinheiro
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▶▶Programa:

▶▶Programa:
1.

Comparação com outros regimes
aduaneiros suspensivos

2.

Modalidades de drawback

3.

Documentos e vinculações

4.

Particularidades

5.

Comprovação e baixa de ato
concessório

6.

Inadimplemento

Analista de Logística e Supply Chain
Código do Curso: 4538

▶▶Objetivo:

propiciar aos participantes os principais concei‑
tos de logística, suas ramificações, sua aplicabi‑
lidade como ferramenta do supply chain dentro
de uma organização, bem como sua integração
e importância no negócio da empresa; orientar o
aluno como implantar nas empresas estes concei‑
tos com sucesso (técnicas, métodos e ferramen‑
tas de trabalho).

▶▶Destina-se:

a analistas e similares das áreas de logísti‑
ca, distribuição, armazenagem, planejamento,
produção, compras e demais profissionais atuan‑
tes na área, que visam a atualização e aprimora‑
mento de conceitos e informações, bem como
aqueles que pretendam iniciar atuação dentro do
segmento e profissionais de áreas correlatas.

▶▶Programa:
1.

Introdução e conceito de logística

2.

Supply chain e seus processos

3.

O papel do analista de logística na
organização moderna

4.

Processos de compras

5.

Gestão de estoques

6.

Logística de transporte

7.

Logística para exportação e importação:
etapas e critérios

8.

Análise e montagem das operações

9.

Atividades de transportes

10. Custos logísticos
11. Sintomas de falha no supply chain
12. Indicadores de performance
13. Perfil do profissional de logística

▶▶Instrutor:

Paulo Sérgio Ferreira Rago

Cadeia de Suprimentos – Supply Chain Management
Código do Curso: 4865

▶▶Objetivo:

propiciar aos participantes todos os conhecimen‑
tos teóricos e práticos sobre a gestão estratégica
da cadeia de suprimentos nas organizações em‑
presariais; demonstrar o sincronismo necessário
para a aplicação do Supply Chain management
e os benefícios possíveis com a aplicação desta
estratégia; introduzir os caminhos para aplicação
destes conceitos com sucesso.

▶▶Programa:
1.

Logística: operação e atendimento

2.

Supply chain – Cadeia de suprimentos

3.

Compras e fornecimento

4.

Estoques

5.

Atividades que impactam nas compras e
a cadeia de suprimentos

6.

Análise de performance empresarial

Logística

▶▶Carga horária: 16 horas

▶▶Destina-se:

a todos os profissionais (diretores, gerentes, su‑
pervisores, coordenadores, analistas etc), atuan‑
tes nas etapas da cadeia de suprimentos (com‑
pras, produção, vendas, marketing, financeiro,
transportes, distribuição, administrativo), bem
como aqueles profissionais que buscam iniciar
atividades dentro da área.

▶▶Carga horária: 16 horas
▶▶Instrutor:

Paulo Sérgio Ferreira Rago
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Logística Aplicada ao Comércio Exterior
Código do Curso: 1043

▶▶Objetivo:

propiciar aos participantes os principais conceitos
de logística, suas ramificações, sua aplicabilidade
como ferramenta da cadeia de abastecimento
dentro de uma organização; apresentar toda sis‑
temática e seus cuidados da aplicação da logísti‑
ca como um diferencial no comércio exterior e sua
interferência nos trâmites de entrada e saída de
produtos do Brasil.

▶▶Destina-se:

a gerentes, supervisores, coordenadores, ana‑
listas, técnicos e demais profissionais atuantes
em todas as etapas da cadeia de abastecimento
dentro da gestão de comércio exterior, bem como
àqueles que pretendam iniciar atuação dentro da
área.

▶▶Programa:
1.

Introdução e conceitos da logística

2.

Cadeia de suprimentos – Supply chain e
seus fatores

3.

A gestão mercadológica e a logística

4.

Gestão de armazenagem e estoques

5.

Planejamento logístico

6.

Custos logísticos

7.

Medidores de performance aplicados à
estratégia e projetos

8.

Exercícios práticos e análises de casos
reais

Logística

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Paulo Sérgio Ferreira Rago

Logística de Importação
Código do Curso: 1523

▶▶Objetivo:

propiciar aos participantes os principais conceitos
de logística, suas ramificações, sua aplicabilidade
como ferramenta da cadeia de abastecimento
dentro de uma organização, assim como apresen‑
tar toda a sistemática e seus cuidados de aplica‑
ção da logística como um diferencial no comércio
exterior e orientações para implantar nas empre‑
sas esses conceitos com sucesso.

▶▶Destina-se:

a profissionais que atuam na área de comércio
exterior que necessitam entender o papel da lo‑
gística no processo de importação, bem como
àqueles que estejam iniciando ou pretendem ini‑
ciar suas atividades dentro da área de logística.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:

Paulo Sérgio Ferreira Rago
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▶▶Programa:
1.

Introdução e conceitos da logística

2.

Supply chain e seus fatores

3.

Panorama logístico mundial

4.

Logística para importação: etapas e
critérios

5.

Incoterms®: impactos na logística

6.

Estudo do fluxo operacional

7.

Escolhendo o(s) melhor(es) prestador(es)
de serviço

8.

Planejamento de transportes

9.

Agentes operacionais da logística

10. Acompanhamento dos pedidos
11. Processos de liberação e armazenagem
12. Custos logísticos
13. Medidores de performance

Logística de Transporte Internacional
▶▶Programa:

Código do Curso: 1476

▶▶Objetivo:

estimular o aluno a conhecer e refletir sobre as lo‑
gísticas de transporte possíveis e como usá‑las,
dando-lhe conceitos básicos dos modos de
transporte e auxiliando-o a desenvolver alternati‑
vas entre todos os existentes e adequá-las à sua
empresa.

▶▶Destina-se:

a todos os profissionais da área de comércio exte‑
rior, logística e transportes internacionais.

1.

Introdução à logística, Incoterms® e
modos de transporte

2.

Importância da logística, globalização e
preços

3.

A importância do Incoterms®, do
container, da multimodalidade e
intermodalidade e transbordo

4.

A logística em ação, com dois cases e
uma nova visão logística – O avião

5.

Custos logísticos

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:
Samir Keedi

Logística

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Muito boa, melhor do que
acreditava que poderia ser.
Pois cursos online costumam
dificultar em um certo aspecto
o aprendizado. Embora claro,
também nos dão mais flexibilidade
para fazê-los independente de
onde moramos. Questão de
conteúdo, professores, organização
e materiais foram realmente
sensacionais. Não me arrependo
nem um pouco do investimento e
recomendo o curso.
Arthur Palma Fabeni
19/03/2021
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Transporte Aéreo Internacional (Características,
Custos e Visão Estratégica de Logística)
Código do Curso: 1460

▶▶Objetivo:

Transportes

1.

Modo de transporte aéreo – Visão geral

levar ao participante o conhecimento prático das
operações com carga no transporte aéreo, possi‑
bilitando que este possa adotar ações que visam
à redução de custos e de tempos do processo,
contribuindo, ainda, com informações estraté‑
gicas na tomada de decisão na contratação do
transporte aéreo e de seus serviços complemen‑
tares.

2.

Intervenientes do processo

3.

1ª Etapa: preparação da carga para a
entrega ao transportador

4.

2ª Etapa: preparação da carga para o
embarque

5.

O container aéreo – ULD

6.

Carregamento para o voo

▶▶Destina-se:

7.

Tarifas de transporte aéreo: forma de
cálculo

8.

O papel do depositário

9.

Tarifas aeroportuárias (zona primária)

a despachantes aduaneiros, profissionais de lo‑
gística, empresas importadoras e exportadoras,
comissários e reguladores das companhias de
seguros, advogados com atuação no comércio
exterior e estudantes em geral.

▶▶Carga horária: 8 horas

10. Nacionalização das importações
11. Dicas úteis em geral: a informação
correta à serviço da logística

▶▶Instrutor:

Luiz Antonio Félix Ferreira

Transporte Marítimo Internacional e
Unitização de Cargas
Código do Curso: 1323

▶▶Objetivo:

levar ao aluno conhecimento sobre o mercado
internacional de transporte marítimo e unitização
de cargas; estimulá-lo a conhecer e refletir sobre
este meio de transporte e como usá-lo, facilitando
ao mesmo adequar-se às mudanças contínuas da
área; auxiliá-lo a desenvolver a unitização de carga
própria para o transporte e a logística, de acordo
com aquilo que é utilizado pelo mercado.

▶▶Destina-se:

a profissionais atuantes, administradores, técnicos
e estudantes ligados, direta ou indiretamente, às
áreas de comércio exterior e transportes.

▶▶Carga horária: 8 horas
▶▶Instrutor:
Samir Keedi
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▶▶Programa:

▶▶Programa:
1.

Introdução ao estudo do transporte

2.

Incoterms® 2010, transporte intermodal,
multimodal e transbordo

3.

Unitização de carga marítima

4.

Transporte marítimo

Transportes Internacionais e Unitização de Cargas
▶▶Programa:

Código do Curso: 1031

▶▶Objetivo:

levar ao aluno conhecimento sobre o mercado in‑
ternacional de transporte e unitização de cargas;
estimulá-lo a conhecer e refletir sobre os meios
de transporte e como usá-los, facilitando ao mes‑
mo adequar-se às mudanças contínuas da área;
auxiliá-lo a desenvolver a unitização de carga pró‑
pria para o transporte e a logística, de acordo com
aquilo que é utilizado pelo mercado.

1.

Introdução ao estudo do transporte

2.

Incoterms® 2010, transporte intermodal,
multimodal e transbordo

3.

Unitização de carga marítima

4.

Sistema de transporte aquaviário

5.

Transporte aéreo

6.

Sistema de transporte terrestre

▶▶Destina-se:

a profissionais atuantes, administradores, técnicos
e estudantes ligados, direta ou indiretamente, às
áreas de comércio exterior e transportes interna‑
cionais.

▶▶Carga horária: 12 horas
Samir Keedi

O que os alunos
dizem sobre nossos
cursos

Considerando que a ferramenta
DUIMP está praticamente toda
em construção, entendo que
temos ainda muito o que aprender
com a utilização do sistema no
dia a dia. Minha expectativa foi
atingida. O curso me tirou do total
desconhecimento. Entendi as fases
de implantação e como ocorrerá
(semelhante ao Siscomex Web, que
vi de perto). Tomei conhecimento
do todo, o que para nós que já
atuamos na área é suficiente para
iniciar a utilização da ferramenta.

Transportes

▶▶Instrutor:

Diane Reis
21/05/2021
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Andréa Marquioli

Daniel Polydoro Rosa

– Graduada em Administração de Empresas
com especialização em Comércio Exterior pela
UniFIEO/Osasco
– Pós-graduada em Administração de Empresas
pela FGV-Strong
– Mais de 15 anos atuando em importação e
exportação no mercado de matérias-primas
químicas

– Advogado e Consultor Jurídico nas áreas de
Direito Tributário e Aduaneiro
– Graduado em Administração Mercadológica –
Marketing
– Pós-graduado em Gestão de Comércio Exterior
– Membro da Comissão de Direito e
Mundialização da OAB‑SP (2010 e 2011)
– Membro da Comissão de Comércio Exterior e
Relações Internacionais da OAB‑SP (2009)
– Ex-consultor da Edições Aduaneiras para
assuntos de importação
– Ex-diretor jurídico e editorial da Lex Editora S.A.

Carlos Eduardo Garcia Ashikaga
– Advogado tributarista e consultor de empresas,
especializado em Direito Tributário e Comércio
Exterior
– Formado em Direito pela Universidade Estadual
de Londrina (UEL‑PR)
– Pós-graduado em Direito Tributário pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC‑SP)

Instrutores

Carolina Zimmer
– Pós-graduada em Direito Tributário pelo
Cogeae-PUC/SP
– Consultora tributária com mais de dez anos
de experiência em empresas multinacionais
(incluindo “Big Four”) e escritórios renomados
de advocacia
– Membro do IBDT (Instituto Brasileiro de Direito
Tributário)
– Advogada e Contadora

Catarina Formigli
– Experiência na Gerência de Operações de
Comércio Exterior e na Implementação
de Programas de Compliance Aduaneiro
– Atua há 20 anos na indústria, consultoria e
magistério
– MBA em Comércio Internacional (UNIFACS)
– MBA em Supply Chain e Logística (FGV)
– MBA em Gestão Empresarial (FGV), certificação
Lean Six Sigma e Auditora Interna pela Bureau
Veritas

Daniel Ávila Maia
– Mestrando em Consultoria e
Empreendedorismo pela Universidade de
Rotterdam
– Bacharel em Administração e pós-graduado
em Relações Internacionais pela Fundação
Armando Alvares Penteado (FAAP)
– Palestrante na Conferência Global de Customs
Compliance em Bruxelas, na Bélgica
– Profissional com mais de 20 anos de
experiência como Consultor, Professor e
Palestrante nas áreas Aduaneira e Tributária na
América Latina
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Fernanda Amaral
– Especialização em Direito Empresarial pela
FGV Law
– Formada em Direito pela UniFIEO, e em Letras
pela Universidade de São Paulo (USP)
– Profissional com mais de 19 anos de
experiência como consultora e palestrante nas
áreas Tributária e de Preços de Transferência

João dos Santos Bizelli
– Bacharel em Direito pela PUC‑SP
– Advogado especializado em Legislação
Aduaneira
– Autor do livros: Importação: Sistemática
Administrativa, Cambial e Fiscal; Classificação
Fiscal de Mercadorias e PIS/Pasep e Cofins na
Importação – Análise Prática

José Manoel Cortiñas Lopez
– Mestre em Economia Empresarial e engenheiro
– Especialista em Normas, Procedimentos,
Logística e Financiamento de Comércio Exterior
– Conselheiro Técnico da Associação de
Comércio Exterior do Brasil (AEB)
– Autor dos livros (mais de 10.000 exemplares
vendidos): Comércio Exterior Competitivo;
Os Custos Logísticos do Comércio Exterior
Brasileiro; Siscomex Exportação; e Exportação
Brasileira: A Real Participação das Empresas
– Ex-assessor especial da Câmara de Comércio
Exterior (Camex) do Conselho do Governo
Federal
– Ex-coordenador geral da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex) do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Luiz Antonio Félix Ferreira
– Graduado em Logística Internacional
– Consultor especialista em procedimentos
operacionais realizados em terminais
aeroportuários
– Colaborador da Infraero desde 1985

– Autor do livro: Transporte Aéreo Internacional –
Características, Custos e Visão Estratégica em
Logística

Osni Nobre

Paulo Sérgio Ferreira Rago
– Bacharel em Administração de Empresas, com
ênfase em Comércio Exterior
– Especializado em Logística de Transportes e
Empresarial
– Consultor empresarial para diversas empresas
com mais de 26 anos de experiência
– MBA em Gestão Empresarial pela FGV
– Palestrante e Professor convidado nos cursos
de pós-graduação em universidades públicas e
privadas
– Ex-diretor da Associação Brasileira de Logística
e autor de vários artigos para revistas e jornais
da área

Ricardo Rodrigues Pinheiro
– Economista com especialização em Economia
Internacional pela FGV‑SP
– Exerceu diversas funções na Carteira de
Comércio Exterior (Cacex), do Banco do
Brasil S.A.
– Consultor técnico especializado em Comércio
Exterior

Romênia Marinho Rocha Rodrigues
– Advogada e consultora especializada em Direito
Aduaneiro, Tributário e Comércio Exterior
– Bacharela em Administração com habilitação
em Comércio Exterior

Rómulo F. Vera del Carpio
– Mestre em Economia e Política Internacional
pela Universidade Estácio de Sá
– Professor do curso de MBA em Comércio
Exterior da Fundação Getulio Vargas, e MBA
em Comércio Internacional da Universidade de
São Paulo (USP/Fipe)
– Consultor e assessor em Comércio
Internacional
– Autor de diversas obras publicadas pela
Aduaneiras, com destaque para Carta de
Crédito e UCP 600 – Comentada e Cobranças
Documentárias e URC 522 da CCI –
Comentada, além de diversos textos utilizados
como fonte de estudo nas universidades
brasileiras

Instrutores

– Foi executivo de empresas nacionais e
internacionais, além de entidades empresariais
setoriais nacionais
– Fez parte do Comitê de Inovação da FIESP
representando o Polo Tecnológico das
Indústrias Têxteis do Município de Americana e
Região
– Responsável pelo desenvolvimento de projetos
setoriais de internacionalização nos segmentos
de mercado aeroespacial, automotivo, têxtil,
máquinas, sucroalcooleiro, eletrônico, médico
hospitalar e gráfico
– Desenvolveu projetos de Consórcios de
Exportação e Programas Setoriais Integrados
com o apoio de entidades públicas e privadas
como Apex-Brasil, CIESP, FIESP, Senai, IPT,
Approm e Polotectex
– Possui pós‑graduação e especialização em
Gestão de Negócios, Finanças, Qualidade,
Negociação, Supply Chain, Marketing e
Vendas em universidades como Instituto Mauá
de Tecnologia, Fundação Vanzolini e Escola
Superior de Administração e Negócios (Esan)

– Especialista em Direito e Negócios
Internacionais pela Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC)
– Especialista em Comércio Exterior para
empresas de pequeno porte pela Universidade
Católica de Brasília (UCB)
– Membro da Comissão de Direito Aduaneiro,
Marítimo e Portuário da OAB‑PR
– Membro das Comissões de Aduana e
Facilitação do Comércio, Direito e Prática
Comercial e Tributação da ICC-Brasil
– Despachante Aduaneiro (RDA 6D/00.0115),
aprovada no 1º exame da Receita Federal
do Brasil para Operador Econômico
Autorizado (OEA)
– Agente de Comércio Exterior pelo Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)
– Docente em Instituições de Ensino Superior
– Consultora desde 1993 em Exportação,
Importação, Tributação Aduaneira, Transporte e
Seguro de Transporte Internacional e Câmbio
– Atua há 25 anos em consultoria, assessoria
técnica e auditoria privada em negócios
internacionais

Samir Keedi
– Mestre e pós‑graduado em Administração
– Bacharel em Economia e Professor universitário
– Consultor da Aduaneiras para assuntos de
transporte internacional
– Tradutor do Incoterms® 2000
– Colunista de Jornais e Revistas
– Autor dos livros: Transportes, Unitização e
Seguros Internacionais de Carga; Logística
de Transporte Internacional; ABC do
Comércio Exterior; Transportes e Seguros
no Comércio Exterior; Logística, Transporte,
Comércio Exterior e Economia em Conta‑Gotas
– Representante brasileiro do grupo consultivo da
CCI‑Paris na Revisão do Incoterms® 2010
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Shirley Yurica Kanamori Atsumi
– Mestre em Administração e Desenvolvimento
Empresarial pela Universidade Estácio de Sá
– Especialista em Administração de Empresas
pela Fundação Getulio Vargas (FGV)
– Professora convidada dos cursos de MBA em
Gestão de Negócios Internacionais da FGV,
da pós‑graduação em Comércio Exterior da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e da disciplina Câmbio na Fundação Centro de
Estudos do Comércio Exterior (Funcex) e na
Aduaneiras
– Ex‑especialista em câmbio em empresa pública
– Coautora dos livros: Fundamentos de
Exportação e Importação no Brasil; e Gestão
de Operações de Câmbio, ambos pela
Editora FGV
– Conselheira técnica da Associação de
Comércio Exterior do Brasil (AEB)

Instrutores

Tânia Cristina Pryplotski
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– Bacharel em Administração de Empresas com
Habilitação em Comércio Exterior pela UTP‑PR

– Especialista em Direito Tributário pelo IBEJ,
Gestão Internacional para Executivos pela
PUC‑PR e Marketing Internacional pela FESP
– Consultora tributária e aduaneira desde 1999
– Professora de graduação e pós-graduação em
Negócios Internacionais
– Perita aduaneira da Justiça Federal e agente de
Comércio Exterior pelo MDIC

Vitor Anderson Rubio
– Bacharel em Ciências Contábeis
– Pós-graduado em Direito Tributário
– Consultor do Cenofisco para assuntos
tributários nas áreas de Imposto de Renda e
Contribuições Sociais

Walter Thomaz Júnior
– Professor universitário
– Consultor especializado em Comércio Exterior
– Graduado em Comércio Exterior, com MBA
em Comércio Internacional pela FGV e com
especialização em Direito Tributário pela
FGV Law
– Mestre em Inovação do Programa OEA

