


Índice

Descrição geral 2

Objetivos do curso 3

Estrutura 4

Conteúdos do curso (unidades) 5

Metodologia e plano de trabalho 10

1



Descrição geral
O Curso Internacional de Transporte e Logística é um guia para aqueles
empreendedores e/ou Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que desejam se aventurar
no Comércio Internacional e têm pouca ou nenhuma experiência na área. É por si só um
auxílio para produtores, potenciais exportadores ou importadores que buscam
comercializar seus produtos no exterior, uma vez que apresenta conceitos básicos que
serão úteis em suas gestões.

O curso é composto por várias unidades, e o aluno vai obter conhecimentos
relacionados com as seguintes áreas:

• Processo de exportação e fontes de informações relevantes, como clientes em
potencial e possíveis barreiras ao comércio

• Contratação e Incoterms

• Elementos que compõem o preço de exportação

• Documentos, certificados e requisitos gerais no comércio internacional

• Modos de transporte e sua escolha

• Gestão de transporte e suas alternativas, incluindo agentes de carga e
consolidação

• Alternativas e informações sobre Gestão Aduaneira

• Informações importantes sobre o Contêiner Multimodal, e a proteção física da
mercadoria

• Seguro e proteção legal de sua mercadoria

• Modos de pagamento e cobrança

• O processo passo a passo de embarque marítimo

O curso oferece, ainda, sugestões e recomendações sobre os diferentes tópicos
discutidos, além de uma ampla gama de exemplos para melhor ilustrar os conceitos.
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Você encontrará certas questões de regulamentos e requisitos locais específicos que não
se enquadram na estrutura do curso devido ao nível de detalhe que seria necessário
para cobrir cada país e à sua natureza mutável.

Ao final do curso, esperamos que você tenha adquirido o conhecimento necessário para
iniciar seus esforços de Comércio Exterior, e saiba consultar as fontes de informação
adequadas para realizar suas operações.

Objetivos do curso
Ao final deste curso você deverá estar apto a:

• Compreender em que consiste o processo de exportação e onde encontrar as
principais fontes de informação

• Conhecer uma das principais soluções aceitas no mundo do comércio exterior
para definir as obrigações do exportador e do importador por meio de um
sistema de cláusulas fixas: os Incoterms

• Entender os diferentes elementos que compõem o preço de exportação

• Compreender quais são os requisitos essenciais do contrato internacional de
vendas

• Analisar toda a documentação relacionada ao processo de exportação e
importação

• Identificar as principais características do transporte internacional

• Conhecer as opções de gestão de carga ou contratação de transporte e toda a
gestão aduaneira

• Identificar qual tipo de proteção física e jurídica é mais adequado para o
transporte da mercadoria

• Avaliar qual meio de cobrança e pagamento é o ideal para cada circunstância

• Rever todas as etapas do processo de envio ou remessa e os custos envolvidos
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Estrutura
Este curso está organizado em nove unidades de treinamento. Cada uma delas contém
uma introdução e vários tipos de atividades. As atividades incluem diversos tipos de
recursos multimídia, vídeos focados nas explicações do professor, textos e gráficos de
apoio à apresentação, documentos para download com o conteúdo do curso e atividades
de reforço.

No início do curso é proposto um teste de autoavaliação, que não é obrigatório, mas
que permitirá saber o grau de conhecimento prévio que você tem sobre o assunto. Ao
final de cada unidade de treinamento, você terá que passar por um teste de avaliação
para verificar seu progresso (nota mínima de 80%).

O último teste de unidade será o exame final do curso e consistirá em questões
relacionadas com os conteúdos trabalhados ao longo de todo o curso. Para passar neste
último teste, você terá que obter uma nota mínima de 70%.

Em cada unidade é proposta uma atividade de reforço. Essas atividades não são
obrigatórias para ser aprovado no curso, mas o ajudarão a verificar o progresso do seu
aprendizado.
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Conteúdos do curso (unidades)

U1 – Ferramentas
de busca de

informação para
exportar

• Antes de começar

• O que é exportar? Por que necessito exportar?

• Quem pode me ajudar?

• Quais são os passos a seguir?

• Quais são as habilidades exigidas pela equipe responsável?

• Fontes de informação

• Uma parada no caminho

• De que informação necessito? I: País e mercado

• De que informação necessito? II: Barreiras e clientes

• E se eu já tiver um cliente internacional?

• Resumo

• Teste

U2 - INCOTERMS,
preço e

contratação

• O que são os INCOTERMS?

• Obrigações do vendedor e do comprador nos INCOTERMS

• Classificação dos INCOTERMS

• Determinação do preço

• Uma parada no caminho

• Contratação internacional

• Principais obrigações para o vendedor

• Principais obrigações para o comprador

• Recomendações práticas sobre o conteúdo do contrato
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• Resumo

• Teste

U3 –
Documentação e
requerimentos

• O contrato de transporte

• Conhecimento de embarque marítimo (B/L)

• Nota de remessa por rodovia CMR (ou similar)

• Nota de remessa por via férrea CIM (ou similar)

• Conhecimento aéreo  (AWB)

• Conhecimento de embarque multimodal FIATA (FBL)

• Certificados

• Uma parada no caminho

• Documentos utilizados no comércio internacional

• Documento de oferta

• Requerimentos/Regulações no Comércio Internacional
Esquema operacional

• Resumo

• Teste

U4 – Transporte
internacional

• Classificação do transporte

• As profissões do transporte

• Aspectos técnicos dos meios de transporte

• Uma parada no caminho

• Modos de transporte internacional. Critérios para sua
seleção
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• Vantagens e desvantagens do transporte terrestre
rodoviário

• Vantagens e desvantagens do transporte terrestre
ferroviário

• Vantagens e desvantagens do transporte marítimo

• Vantagens e desvantagens do transporte aéreo

• Resumo

• Teste

U5 - Gestão da
carga e exploração

comercial

• Gestão da Carga nos diferentes meios de transporte

• Gestão de cargas no transporte marítimo

• Gestão de cargas no transporte rodoviário

• Gestão de cargas no transporte ferroviário

• Gestão de cargas no transporte aéreo

• Uma parada no caminho

● agente de carga

• Contratar um agente de carga ou enviar diretamente com a
transportadora?

• Regime de Consolidação

• Vantagens e desvantagens da consolidação de carga

• Resumo

• Teste

U6 - A aduana no
transporte e a

gestão aduaneira

• Destinos alfandegários

• Avaliação de mercadorias
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• Regimes aduaneiros

• Trânsito aduaneiro

• Dívida aduaneira

• Uma parada no caminho

• Despachante aduaneiro

• Opções de gestão aduaneira

• Esquema operacional na alfândega

• Resumo

• Teste

U7 – Proteção
física e jurídica da

mercadoria

• Proteção física: envase e embalagem

• Paletes

• Contêineres

• Escolha o tamanho e o tipo de contêiner para sua remessa
marítima

• Manuseio de mercadorias

• Estiva e armazenamento

• Uma parada no caminho

• Proteção jurídico-econômica da mercadoria

• Teoria do Seguro

• Seguro de transporte. Cálculo do prêmio

• Seguro por tipo de transporte

• Gestão e contratação de seguro

• Resumo
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• Teste

U8 – Meios de
cobrança e

pagamento com o
exterior

• Critérios para escolher um meio de pagamento

• Cheque bancário internacional

• Ordem de pagamento simples ou transferência

• Remessa simples

• Uma parada no caminho

• Ordem de pagamento documental

• Remessa de documentos

• Crédito documentário ou Carta de Crédito (L / C, Carta de
Crédito)

• Outros meios de pagamento

• Resumo

• Teste

U9 – O processo
de envio ou

embarque e custos
envolvidos

• Etapas de pré-envio

• O processo de embarque (“Envio”)

• Bloco 1 – Contêiner/Transportadora/Cotação/Itinerário

• Bloco 2 – Reserva/Confirmação/Retirada de
Contêineres/Documentos

• Uma parada no caminho

• Bloco 3 – Instruções de Embarque/VGM/Contêiner no
Porto/Conhecimento de Embarque (BL)

• Bloco 4 – Nota Fiscal Pré-Paga/Emissão de BL/Remessa de
Documentos
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• Bloco 5 – Rastreamento/Aviso de
Chegada/Descarregamento de Contêiner/Coleta de
Faturas/Liberação/D&D

• Custos associados a uma remessa

• Resumo

• Teste final
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Metodologia e plano de trabalho
As nove unidades podem ser resolvidas em um tempo aproximado de 9 semanas.
Recomendamos que você estude uma unidade por semana. Estima-se que cada unidade
requeira uma dedicação de aproximadamente 4 horas semanais, dependendo do grau
de experiência e participação do aluno.

Assim que iniciar o curso, você encontrará um teste para avaliar seus conhecimentos
anteriores sobre o assunto. Se a nota for baixa, não há problema. Com certeza, no final,
quando você fizer o teste novamente, seu conhecimento terá aumentado.

Você pode ajustar seu estudo de acordo com sua disponibilidade. Uma vantagem deste
curso é que você pode acessá-lo sempre que desejar. No entanto, embora você possa
organizar o tempo de acordo com seus critérios, recomendamos que mantenha um
ritmo estável.

É muito importante que você aproveite as diferentes atividades que propomos e
descubra progressivamente os conteúdos, bem como a melhor maneira de aplicá-los de
acordo com seus próprios interesses. A intenção é que você oriente o estudo
considerando o caso particular do seu negócio.

Bons estudos!

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=x2yXNmCe1Jo
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