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Programa de Capacitação em Comércio Exterior 2019
Logística Internacional
Data: 30 de Novembro de 2019
Professor: Alberto Amorim
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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Logística Internacional
Por que é importante conhecer
Logística é o processo de planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega
das necessidades na qualidade desejada no tempo certo, otimizando recursos e
aumentando a qualidade nos serviços. Por se tratar de um processo que envolve
redução de custo e, às vezes, até de investimento, a logística tornou-se ponto
estratégico dentro das empresas.
Dada a relevância do papel que as estratégias de logística de transporte internacional
estão assumindo na área de comércio exterior, seja agregando valor aos produtos
embarcados ou desembarcados, seja reduzindo os custos de importação e
exportação, interferindo diretamente na competitividade da empresa, compreender
como planejar a logística internacional é fundamental para o sucesso dos negócios.

1. INFRAESTRUTURA E EXPORTAÇÃO

 A infraestrutura como fonte de vantagem comparativa no comércio internacional
 A geração de economia de escalas e a determinação do padrão de comércio
 Infraestrutura e serviços de logística: as possibilidades de negócios para o setor privado
 Fontes de financiamento nacionais para projetos de infraestrutura e serviços de logística voltada para
o comércio exterior
2. O IMPACTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS NA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS

 Contribuição da logística para a cadeira produtiva
 O impacto da logística na competitividade
 O transporte e a cadeia logística
 Administração de estoques e logística: importância, vantagens e desvantagens da manutenção dos
estoques; Alternativas quanto à armazenagem: instalações próprias ou de terceiros

 Custos a considerar nas atividades de logística: tipos de custos e a capacidade econômica; o
conflito entre custos de transportes e de estoques (activity based costing)

 Lead time: importância; como reduzir o lead time
3. A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA PARA AS EMPRESAS DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 Quais os elementos a considerar para a escolha da modalidade de transporte e da empresa de
transporte

 Transporte marítimo: Qual a forma mais econômica de unitização de cargas? Tipos alternativos
de contêineres: qual o mais adequado?

 Longo curso: qual a alternativa mais viável - linhas diretas x transhipment
 Conferências de fretes x outsiders: as mudanças em ação no mercado internacional
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 Modalidades de afretamentos
 Transporte aéreo: Tipos e natureza de cargas mais econômicas por via aérea; “Commodities
rates” x contêineres (via marítima); Transit time e a estrutura aeroportuária brasileira

 Transporte rodoviário: Tipos de veículos utilizados; Utilização de frota própria x de terceiros;
As vantagens e desvantagens do transporte rodoviário

 Transporte ferroviário: vantagens e desvantagens
 As alternativas para utilização do transporte intermodal: como combinar o uso de várias
modalidades de transporte da forma mais eficiente

 Portos e terminais portuários privativos: qual o porto ou terminal a escolher?
 Portos Secos: vantagens, como utilizar?
 Quais são as alternativas para armazenagem e liberação aduaneira da carga importada e
exportada em substituição ao porto?

 A seleção da alternativa ótima e as tendências no provimento de serviços de logística
Internacional

 Prestadores de serviços e seus papéis na cadeia logística: Companhias de Navegação, Agências
Marítimas, Despachantes Aduaneiros, Comissárias de Despachos, Freight, Forwarders,
Transportadoras Rodoviárias e Ferroviárias Internacionais, Armazéns Gerais, Entrepostos
Aduaneiros, Estações Aduaneiras de Interior, TRA’s, Trading Companies, Cias Seguradoras,
Empresas de Supervisão e Inspeções, Transportadores Multimodais, NVOCCs
4. BRASIL: STATUS EM 2018 DA ESTRUTURA, CUSTOS E PROCESSOS PORTUÁRIOS E
AEROPORTUÁRIOS
5. CASES DE SUCESSO AEROPORTUÁRIO E PORTUÁRIO
6. PLANEJANDO SUA ESTRATÉGIA EM LOGÍSTICA

Docente: Alberto Amorim






Mestre em Economia Empresarial, graduado em Administração e Comércio Exterior.
Sócio da Trends Consulting - Consultoria em Gestão Empresarial.
Docente em Universidades, atuando nas áreas de Comércio Exterior, Economia e Finanças. Instrutor
na Funcex.
Coordenador da Pós-Graduação em Comércio Exterior e Negócios Internacionais, no IBMR, filiado a
Laureate International Universities.
Foi Superintendente Financeiro da Companhia Docas do Rio de Janeiro, membro do Conselho Fiscal da
Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, Gerente Geral do Banco do Nordeste do
Brasil, Diretor Executivo do Forex, sempre atuando paralelamente ao magistério, objetivando
compartilhar suas experiências da prática profissional com a teoria da sala de aula.

