Curso com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-Line

Operar no mercado internacional exige rapidez na formulação e negociação das
formas de pagamento entre empresas localizadas em diferentes países – o que
torna a administração eficiente e segura das operações cambiais na exportação e
importação um diferencial competitivo para as empresas que atuam no exterior.
Por este motivo, é fundamental conhecer as regras, rotinas e responsabilidades
bancárias do ponto de vista financeiro internacional, considerando a interação da
empresa com os bancos e seu parceiro no exterior.
Este curso será ministrado pela professora Shirley
Atsumi, que possui mestrado em Administração e
Desenvolvimento Empresarial pela Universidade Estácio
de Sá (2005). É especialista em administração pela
Fundação Getúlio Vargas. Professora convidada da FGV
nos cursos de MBA em Negócios Internacionais e
Comércio Exterior e MBA em Relações Internacionais. É
professora do curso de pós-graduação em Comércio
Exterior e MBA em Finanças da UFRJ, professora da
Funcex e Aduaneiras. Tem experiência na área de
Administração, com ênfase em Negócios Internacionais.
Faz parte do Conselho Técnico da AEB – Associação de Comércio Exterior do Brasil.
Atuou por mais de 30 anos na área de controle cambial de exportação, importação,
remessas financeiras e capitais estrangeiros do Banco Central do Brasil. Organizadora
do livro Gestão de operações de câmbio, Ed. FGV/RJ, 1ª Edição, 2013. Co-autora do
livro Fundamentos de exportação e importação no Brasil, Ed. FGV/RJ, 1ª Edição,
2012. Fluente em Português, inglês e japonês.

Agenda 2020
Dia 10 de outubro (sábado)
Horário: 9h. as 18h.
Investimento: R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais)
Condições de pagamento: a vista via boleto bancário ou cartão de crédito.

Curso com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-Line

Ementa
1. Mercado de câmbio brasileiro: Sistema cambial, Estrutura do mercado: agentes e formas de
transferência, Subdivisões do mercado, Participação do Banco Central
2. Taxa de câmbio: livre, paridade, cotação, spread
3. Mercado de câmbio: Classificação das Operações: Compra, Venda, Arbitragem; Operações
Comerciais e Financeira; Tipo: Manual e Sacado
4. Contratos de câmbio: Classificação das operações segundo sua natureza; Liquidação de contrato de
câmbio: imediata, pronta e futura; Alteração de contrato de câmbio; Cancelamento e baixa de contrato
de câmbio
5. Riscos: comerciais, risco-país, financeiros e cambiais, técnicos
6. Proteção contra riscos: Adequação das condições de "entrega"
7. Hedge: Vantagens; Hedger, especulador e arbitrador
8. Garantias bancárias: Carta de crédito, Carta de crédito standby, Refundmend bond, Bid bond,
Performance Bond, Forfaiting, FCI (Factors Chain International)
9. Principais produtos do mercado de derivativos: Contratos a termo (forward), Contratos futuros,
Opções (call/put), Swap, Termo de Moedas (Non-Deliverable Forward - NDF)
10. Definindo como o pagamento será realizado - Modalidades de pagamento: Pagamento antecipado
(Cash in Advance), Remessa sem saque ou direta (Open Account), Cobrança (Collection), Carta de
crédito. Sistema de pagamentos em moeda local – SML
11. Como a transferência do valor pode ser realizada: Cheques, Travellers’s Checks, Cartões de crédito
e de débito de uso internacional, Vale postal internacional, Ordens de pagamento via Swift
12. Antecipando recebimentos: ACC e ACE
13. Documentação e compliance
14. Gestão de capitais internacionais: Modalidades de capitais brasileiros no exterior; Contas especiais;
IOF Cambial; Declaração sobre a utilização dos recursos em modela estrangeira decorrentes do
recebimento de exportação; Capitais estrangeiros no país e Censo de capitais estrangeiros
Atenção
Este curso será realizado com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-line.
Para participar deste curso é de responsabilidade do PARTICIPANTE:
1. Ter acesso à internet durante todo o período de realização do treinamento;
2. Disponibilizar de microfone para falar e câmera para transmitir sua imagem;
3. Acessar o endereço https://www.webex.com/downloads.html/
4. Baixa e instalar o aplicativo webexapp.msi
5. O link de acesso à Sala de Aula será enviado pela Funcex por E-mail e WhatsApp com 12 horas de
antecedência ao início do curso.
6. No início do treinamento, acessar este link.
Incluso:
Material didático em PDF e Certificado de Conclusão Digital.
Inscrições:

Diretamente: https://www.funcex.org.br/cursos_inscricao.asp

Antes de efetuar sua inscrição você deve estar ciente e de acordo com o Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais disponibilizado no link abaixo. Este contrato será automaticamente
validado quando você efetuar o pagamento da inscrição realizada no site.
Contrato: http://www.funcex.org.br/downloadexterno/cursos/Funcex-TONContrato_TransmissaoOnLine.pdf

