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Programa de Capacitação em Comércio Exterior 2019
Exportação Passo a Passo
Data: 23 de Março de 2019
Professor: Romulo Del Carpio
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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Exportação passo a passo
Por que é importante conhecer
A exportação assume grande relevância para a empresa por ser o caminho mais eficaz
para garantir o seu próprio futuro em um ambiente globalizado cada vez mais
competitivo, que exige das empresas brasileiras plena capacitação para enfrentar a
concorrência estrangeira, tanto no país como no exterior.
No entanto, afim de minimizar erros no processo de exportação, as regras do
comércio exterior são rigorosas e muitas vezes burocráticas. Assim, para amenizar o
impacto das burocracias nos negócios, é necessário fazer um bom planejamento da
exportação e alinhar os processos internos com as rotinas operacionais
internacionais, garantindo agilidade e evitando erros.

1. FORMAÇÃO DO PREÇO INTERNACIONAL







Custos logísticos internos
Custos logísticos internacionais
Revendo as onze siglas dos Incoterms
Incoterms e modalidades de transporte marítimo
Lista de preços de exportação

2. PAGAMENTOS INTERNACIONAIS



Créditos documentários



Roteiro para analisar uma carta de crédito



Analisando uma carta de crédito

3. CONCEITOS ADUANEIROS
4. COMO ESTRUTURAR UMA EMPRESA PARA ATUAR NO COMÉRCIO EXTERIOR



Abertura de uma empresa no Brasil



Radar



Inscrição no REI - registro de Exportadores e Importadores



Siscomex

5. RELACIONAMENTO COMERCIAL E FINANCEIRO DOS FABRICANTES E ECE



Incentivos fiscais



Encargos trabalhistas



Comissão internacional



Fixo + comissão

6. TRATAMENTO ADMINISTRATIVO E ADUANEIRO DAS EXPORTAÇÕES
7. OPERAÇÕES ESPECIAIS DE EXPORTAÇÃO




Exportação temporária
Exportação em consignação
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Exportação com margem não sacada
Exportação para uso e consumo a bordo
Exportação de pedras preciosas e joalharia
Exportação pelo Sistema Geral de Preferências (SGP)
Exportação pelo SGPC
Exportação com pagamento de cartão de crédito
Exportação triangular (entrega para um terceiro país)
Green clause
Red clause
Encontro de contas

8. ROTINA OPERACIONAL
9. PORTAL ÚNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR
10. DECLARAÇÃO ÚNICA DE EXPORTAÇÃO - DU-E








Novo processo de exportação por meio da DU-E
Apresentação da DU-E
Acesso ao ambiente de operações do Portal Único Siscomex
Pré-requisitos para a realização de exportações por meio da DU-E
Formas de exportação utilizando a DU-E
Conceitos utilizados na elaboração da DU-E

11. NOVO PROCESSO DE EXPORTAÇÃO




DU-E e nota fiscal eletrônica
Despacho aduaneiro de exportação via portal único de comércio exterior processado por meio
da DU-E

12. ANÁLISE DE DOCUMENTOS NA EXPORTAÇÃO













Fatura Pro Forma
Commercial Invoice
Nota fiscal eletrônica
Declaração Única de Exportação DU-E
Conhecimento de embarque
Romaneio ou Packing List
Certificado de origem
Carta de crédito
Certificado ou Apólice de seguro
Contrato de câmbio
Saque ou Cambial
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Docente: Romulo Del Carpio
 30 anos de experiência em treinamento empresarial.
 Assessor e Consultor em comércio exterior, Diretor da Del Carpio Comércio Exterior.
 Autor das seguintes obras: Carta de Crédito e UCP 500 Comentada – 4º ed. (Aduaneiras)
o Carta de Crédito e UCP 600 Comentada (Aduaneiras).
o Carta de Crédito e URR 525 Comentada (Aduaneiras).
o Carta de Crédito e URR 725 Comentada (Aduaneiras).
o Cobranças Documentárias e URR 322 Comentada (Aduaneiras).
o Cobranças Documentárias e URR 522 Comentada – 3º ed. (Aduaneiras).
o Como exportar para o Brasil (Funcex/Itamaraty).
o Cultura Exportadora (Funcex/Apex-Brasil).
o Exportador On-Line (publicado pelo SEBRAE – SC).
o Gestão Tributária no Comércio Exterior (FGV Editora, co-autor).
o Manual de Negócios Internacionais (Saraiva).
o Manual do Exportador (Firjan/MDIC).
o Passo a Passo na importação (Funcex/SEBRAE).







Instrutor de comércio exterior da Funcex, Aduaneiras, CNI, Firjan.
Prof. do Curso de Comércio Exterior da Universidade Estácio de Sá.
Prof. do Curso de MBA Comércio Exterior da Fundação Getúlio Vargas – RJ.
Prof. do Curso de MBA de Economia Internacional da USP/FIPE.
Prof. do Curso de MBA em Comércio Internacional da UNISINOS – RS.
Representante no Brasil de empresas exportadoras peruanas e chilenas.

