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Programa de Capacitação em Comércio Exterior 2019
Transporte Internacional de Cargas
Data: 28 de Setembro de 2019
Professor: Maria da Luz
Horário: de 9h. as 18h.
Local: Rua Sete de Setembro, 99, 23º andar, Centro, RJ
Este programa – realizado pela FIRJAN em parceria com a FUNCEX – tem por objetivo oferecer o
suporte necessário para que seus associados, e todos os profissionais e empresários que atuam no
comércio exterior, adquiram conhecimentos que lhes permitam trabalhar com segurança e alinhados
às boas práticas do mercado internacional, visando o sucesso de seus negócios.
Melhores
resultados
Maior
produtividade
Investimento
em
Capacitação

Aprendizagem
Boas práticas

Os cursos que serão realizados em 2019 serão direcionados para empresas e profissionais que já
operam no mercado internacional. Visando facilitar o acesso aos treinamentos, os cursos, com 8
horas/aula, serão realizados aos sábados, em período integral (de 9h. as 18h.), na Funcex –
Rua Sete de Setembro, 99, 23º andar, Centro, Rio de Janeiro.
O investimento para participar em cada um dos cursos é de R$ 250,00 para as Empresas que
são Associadas ao Sindicado e as Empresas Mantenedoras da Funcex; de R$ 300,00 para
as empresas associadas ao CIRJ e de R$ 350,00 para os Não Associados.
Informações Adicionais
FIRJAN
Telefone: (21) 2563-4600
E-mail: acessoamercado@firjan.com.br
Observações
 O curso contempla: material didático, coffee-break e certificado de conclusão.
 As datas poderão ser alteradas segundo as necessidades dos organizadores, o que será
comunicado com a devida antecipação.
 Ao iniciar o treinamento, os participantes receberão material didático (apostila) para o
acompanhamento da aula expositiva, com aporte de recursos visuais e exercícios.
Inscrições
 Diretamente no site da Funcex - http://www.funcex.org.br/cursos_inscricao.asp
 Se preferir, entre em contato com a Funcex via E-mail: cursosfuncex@funcex.org.br;
Skype: cursos.funcex; Telefone: (21) 2509-7000 ou WhatsApp: (21) 9 8111-1760.
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Transporte Internacional de Cargas
Por que é importante conhecer
Para contratar com segurança e eficiência prestadores de serviço de
transporte internacional de cargas é necessário conhecer a linguagem
técnicas, as rotas e as rotinas, bem como a estrutura dos custos
envolvidos, permitindo um bom gerenciamento dos terceirizados.
1. UNITIZAÇÃO DA CARGA








Tipos de cargas
Como transformar sua mercadoria em carga
Riscos inerentes à carga
Tipos de embalagens
Consolidação de carga
Equipamentos de unitização:
o Pallets: estrutura, tipos, características e vantagens; paletização, fixação da carga (cintas,
shrink, stretch); equipamentos de movimentação (pisos, embarques e desembarques)
o Container: padronização, características gerais, medidas, capacidades, módulos; adequabilidade e
escolha do container (20’ ou 40’); identificação, tipos, unidades disponíveis e finalidades; utilização,
ocupação (peso ou volume) e fixação do container; ova e desova, procedimentos gerais; tipos de
serviços (local e responsabilidade pela ova e desova H/H; H/P; FCL/LCL); demurrage e detention e
leasing de container;
o Outras formas de unitização de carga

2. TRANSPORTE MARÍTIMO















Conceitos básicos: Cabotagem, Capatazia, Estiva; Reserva de praça, fechamento de praça e praça
morta; Transporte obrigatório, Prescrição de carga, Waiver ou liberação da carga
Características e tipos de navegação (longo curso e cabotagem)
Tipos de linha: regular, não-regular, reserva de praça, booking note
Fretamento/afretamento: tipos, charter party, demurrage, despatch
Navios: tipos, equipamentos, porões, etc.
Equipamentos de movimentação de carga: pisos e terminais, embarques e desembarques
Porto, funcionamento e controle: órgãos intervenientes: internacional e nacional, estrutura
física e operacional
Intervenientes: armador, agência marítima, NVOCC, transitário, despachante, comissárias
Operações conjuntas: vantagens, desvantagens, conferências de frete, joint service
Megacarriers, hub ports, feeder ports, feeder vessels, portos secos
Custos de operação do armador, despesas portuárias (THC/Capatazia)
Fretes: cotação, taxas, sobretaxas, condições de frete (free in and out, free in, free out, liner terms
e suas variações) pagamento, AFRMM
Conhecimentos de embarque (bill of lading e sea waybill): finalidades, consignação, endosso,
preenchimento, tipos, vias originais, shipper, notify, on board, clean, etc.)

3. TRANSPORTE AÉREO






Tipos de navegação aérea e características
Aeroporto, funcionamento e controle: órgãos intervenientes (Internacional e nacional)
Empresas intervenientes na navegação aérea: companhias aéreas e agentes de carga
Aeronaves: tipos, capacidades, porões de carga
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ULD: equipamentos de unitização: pallets e containers
Fretes: tipos de tarifas (mínima, geral, específica, classificada, para ULD), e formas de pagamento
Cálculo de frete: relação peso e peso-volume; peso bruto, peso taxável (cálculo por peso maior)
Consolidação e unitização de carga
Conhecimento de embarque: AWB, HAWB, MAWB, valor declarado, finalidades
Fretes, cobranças e formas de pagamento

4. TRANSPORTE RODOVIÁRIO






Tipos de veículos e capacidades de carga
Características, vantagens e desvantagens
Fretes, cobranças e formas de pagamento
Conhecimento de transporte: CRT; MIC/DTA: uso obrigatório com opção de DTA

5. TRANSPORTE FERROVIÁRIO







Tipos, características, vantagens e desvantagens
Ferrovia no Brasil: comparação com restante do mundo
Veículos: tipos e capacidades e cargas; bitolas (problemas e soluções)
Fretes, cobranças e formas de pagamento
Conhecimento de transporte: TIF/DTA

6. MULTIMODALIDADE



Alternativas para utilização do transporte intermodal: como combinar o uso de várias
modalidades de transporte da forma mais eficiente

7. AFRETAMENTO DE NAVIOS (CHATERING)









Tipos de embarcações e suas características
Transportes de Linha (Liner Shipping): Contêineres e Carga Geral
Transportes Tramp (Tramp Shipping): Granéis Sólidos e Líquidos (Tankers e Gaseiros)
Principais rotas globais
A formação do preço do frete marítimo: Estrutura dos custos do navio e Custos logísticos
Como funciona o mercado de fretes: Ciclo, Cálculo e Pagamento
Contratos de afretamento: Distinções e peculiaridades, Brokerage, Afretamento a Casco Nu,
Afretamento por Tempo – TCP, Afretamento por viagem – VCP, Contract of Affreightment – COA,
Outras modalidades de contratos

Docente: Maria da Luz








Possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estácio de Sá (2000), Pós Graduação
em Docência do Ensino Superior.
Fez Doutorado em Ciências Empresariais na Universidade Del Museu Social Argentino.
Atualmente exerce as funções de diretora da Cecex, é consultora da empresa e professora da
Universidade Estácio de Sá e outras Instituições.
Possui experiência na área de Educação, atuando, principalmente, nos seguintes temas: trading em
petróleo abrangendo as negociações internacionais de compra e venda do petróleo e derivados,
afretamento de navios (shipping), Comercialização e distribuição de derivados no mercado interno,
Comércio exterior em geral, incluindo os regimes aduaneiros especiais (drawback, Repetro e outros),
Incoterms, Governança Corporativa, Gerenciamento de Projetos na área de comércio e Logística
Internacional. A atuação nestes campos estende-se à área corporativa sob a forma de treinamento,
inclusive "in company".
Conteudista na Universidade Estácio de Sá e no Instituto Brasileiro de Petróleo.
Escritora e palestrante.

