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Programa de Capacitação em Comércio Exterior 2019
Termos Internacionais de Comércio - INCOTERMS 2020
Data: 04 de outubro de 2019
Professor: Romulo Del Carpio
Horário: de 9h. as 18h.
Local: Av. Graça Aranha, 1, 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, este curso, com
8 horas/aula, será realizado em período integral (de 9h. as 18h.), na Firjan.
O investimento para participar 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: suporteanegocios@firjan.com.br
Observações
 O curso contempla: material didático, coffee-break e certificado de conclusão.
 A data poderá ser alterada 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

2/3

INCOTERMS 2020
Por que é importante conhecer
Durante as negociações internacionais de exportação e importação de mercadorias, os contratos devem
incluir os Termos Internacionais de Comércio – Incoterms, que definem as responsabilidades do
exportador e do importador sobre o manuseio durante o transporte, o efetivo transporte (nacional e
internacional), bem como o seguro da mercadoria.
Os Incoterms são siglas utilizadas mundialmente e regem praticamente todas as operações de comércio
exterior. São renovados a cada década, e em setembro de 2019 a Câmara de Comércio Internacional (ICC,
sigla em inglês) lançará a versão 2020 destes termos.
Por este motivo, a Firjan e a Funcex realizarão este treinamento presencial, com 8 horas/aula, para tratar
exclusivamente das mudanças que serão contempladas pela nova versão dos Incoterms.
O curso terá por objetivo transmitir aos participantes o conhecimento pleno de cada sigla dos Incoterms
2020, sua operacionalidade e vinculação com os pagamentos internacionais, formação de preço de
exportação, logística de transporte, seguros internacionais e responsabilidade aduaneira.

EMENTA
1. Incoterms 2010 versus Incoterms 2020: análise comparativa das mudanças
2. Incoterms 2020 - Operacionalidade – Estudo detalhado das novas siglas
3. Incoterms 2020 e embarque de mercadorias – Estudo sobre as responsabilidades do exportador e
importador quanto a:


Carga embarcada e a embarcar



Custos logísticos internos no país de origem e destino



Frete internacional collect e prepaid



Seguro internacional das mercadorias embarcadas ou a embarcar



Prática dos Incoterms nas modalidades marítima, aérea e rodoviária



Responsabilidade aduaneira nos países de origem e destino

4. Incoterms 2020 e Pagamentos Internacionais – Vinculação das siglas com as formas de
pagamento: Pagamento Antecipado; Cobranças Documentárias e Crédito Documentário
5. Incoterms 2020 e Contratos Internacionais: UCP 600, URC 522, análise prática de cartas de
crédito de exportação e importação
6. Incoterms 2020 e a Formação da Planilha de Preços de Exportação, incluindo incentivos fiscais
7. Incoterms 2020 e os Documentos Internacionais: Prática dos Incoterms no BL, AWB, CRT,
Proforma Invoice, Commercial Invoice, PackingList, Inspection Certificate, Form-A e outros
documentos exigidos pelo importador
8. Incoterms 2020 na exportação de commodities: Prática dos Incoterms na LOI, SCO, ICPO, PB,
DLC, POF e POP
9. Consultas: Espaço aberto para consultas específicas com o instrutor
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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:
o 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.

