Curso com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-Line

Exportação

PASSO A PASSO
N
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 sucesso nas operações.
Curso será ministrado pelo professor Marcos Assis,
profissional com mais de 30 anos de experiência, atuou na
Preparação das empresas para Feiras e Missões Empresariais
(Firjan). Participou da Elaboração de Planejamento
Estratégico de MPEs com o Sebrae/RJ. Participou, como
empresário do Setor de Rochas Ornamentais, em Feiras
Internacionais (Itália e Brasil). Desenvolveu Consórcios de
Exportação em diversos segmentos, auxiliando empresas nos
processos de importação e exportação para América Latina,
Europa, EUA e Ásia. Possui MBA Gestão e Economia
Empresarial pela UFRJ, Pós Graduação em Comércio Exterior
pela UCB Brasília. É graduado em Direito e Administração.

Agenda 2020
Dia 26 de setembro (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
Classificação Fiscal de Mercadorias
Termos Internacionais de Comércio – Incoterms 2020
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
4) Pagamentos internacionais: Créditos documentários; Roteiro para analisar uma carta de crédito;
Analisando uma carta de crédito
5) 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
6) Relacionamento comercial e financeiro dos fabricantes e ECE: Incentivos fiscais; Encargos
trabalhistas, Comissão internacional, Fixo + comissão
7) Tratamento administrativo e aduaneiro das exportações
8) Operações especiais de exportação: Exportação temporária; Exportação em consignação;
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
9) Rotina operacional
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
1)
2)
3)

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

