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Programa de Capacitação em Comércio Exterior 2019
Seguro de Transporte Internacional de Cargas
Data: 26 de Outubro de 2019
Professor: Ricardo Armond
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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Seguro de Transporte Internacional de Cargas
Por que é importante conhecer
Ao contratar um seguro internacional de cargas é importante conhecer
os termos técnicos, entender como funciona a divisão da carteira de
transportes, as condições gerais e específicas; as principais coberturas e
as cláusulas específicas; o processo de sinistros e prevenção ao risco.

1. ASPECTOS GERAIS DOS SEGUROS DE TRANSPORTES














Divisão da carteira de seguros de transportes
Contrato de seguro de transportes
Interesse segurável
Contratos de compra e venda e Incoterms
Seguro Garantia Aduaneiro
Obrigatoriedade da contratação do seguro
Instrumentos de um contrato de seguros de transportes
Proposta de seguro de transportes
Apólice de seguro de transportes
Averbação, endosso, critério tarifário, fatura ou conta mensal
Certificado de seguro transportes
Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador de Carga (RCTR-C; RCF-DC; RCTA-C; RCA-C;
RCTR-VI)

2. AS CONDIÇÕES GERAIS DOS SEGUROS DE TRANSPORTES









Âmbito geográfico e bens segurados
Objeto do seguro
Bens e/ou mercadorias não compreendidos no seguro
Procedimentos para aceitação e renovação de apólices
Prazo, Rescisão e cancelamento do seguro
Obrigações do segurado
Perda de direitos

3. AS PRINCIPAIS COBERTURAS BÁSICAS E ADICIONAIS
4. PRINCIPAIS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS
5. FALTAS E AVARIAS EM CARGA









Classificação das Avarias
Principais Causas das Avarias
Vistorias e Sindicâncias
Avarias em Contêineres
Delimitação do Dano. Reclamação da Carga. Processamento e Gravames
Redução e prevenção de Avarias
Fatores de Avarias
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6. O PROCESSO DE SINISTROS DE TRANSPORTES







Conceito básico de sinistros
Apuração de danos
Tipos de vistoria
Regulação
Liquidação

7. PREVENÇÃO E RISCO





Na preparação da carga
Na movimentação da carga
No transporte da carga

Docente: Ricardo Armond









Possui experiência profissional de mais de 30 anos desenvolvida na área de Seguros, em empresas
multinacionais e nacionais de grande porte.
Atuação nos ramos de seguros de Transportes Nacionais, Internacionais, Responsabilidade Civil de
Transportadores, Cascos Marítimos e Aeronáuticos.
Expertise em desenvolvimento e aprimoramento de produtos e serviços, a partir das necessidades de
mercado, bem como das áreas técnicas e comerciais.
Desenvolvimento de procedimentos operacionais, visando a racionalização de tarefas, redução de
custos, e maior eficiência dos processos e participação na elaboração de sistemas, objetivando maior
eficiência e melhoria da produtividade e qualidade do atendimento ao cliente.
Habilidade para negociações e renegociações de preços e condições contratuais e em atendimento a
Corretores de seguros e Segurados.
Vivência em elaboração e análise de relatórios gerenciais e participação no planejamento estratégico
da área.
Gerenciamento de toda a atividade de underwriting (subscrição de riscos), com elaboração de políticas
de aceitação, processos operacionais e de emissão, incluindo negociações de resseguro e/ou co-seguro.
É professor na Escola Nacional de Seguros (Funenseg) e na Funcex.

