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1. COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 
Prof. MIGUEL FERREIRA LIMA 
Doutor -  Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 
 

 Desenvolver a visão estratégica e habilidades de gestão. 

 Oferecer as ferramentas necessárias para a gestão de contratos e finanças internacionais; 

 Oferecer as ferramentas necessárias para a gestão de operações de exportação e importação; 

 Desenvolver a capacidade de realizar negociações internacionais com eficiência. 

 

 
3. PÚBLICO ALVO 

 

 Profissionais que tenham concluído a graduação com, no mínimo, cinco anos de experiência na 
área. 

 Profissionais que atuam ou desejem atuar na área de comércio exterior, economia e finanças 
internacionais, câmbio, logística internacional e negócios internacionais; 

 Profissionais que ocupam posições de gerência, chefia, supervisão ou assistentes plenos nas 
áreas de marketing, produção, logística e finanças em organizações com operações no 
exterior ou que desejem se engajar nos negócios internacionais. 

 

4. CERTIFICAÇÃO 
Será outorgado pela Fundação Getulio Vargas o certificado de Nível Aperfeiçoamento aos 
participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação estabelecidos no regulamento do 
curso. 
 
 
5. PROGRAMA DO CURSO 

1 Regulamentação do Comércio Internacional 24 

2 Gestão de Operações de Câmbio 24 

3 Tributação de Comércio Exterior 24 

4 Negociação Internacional 24 

5 Gestão de Logística Internacional 24 

6 Marketing Internacional 24 

7 Gestão de Operações de Exportação e Importação 24 

8 International Business Plan: Dsenevolvimento de Negócios 
(disciplina isenta de prova) 

24 

9 Desenvolvimento de Carreira 24 

 CARGA HORÁRIA TOTAL 216 H/A 
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  Detalhamento do programa: 
 

Disciplina Carga horária 
1. Regulamentação do Comércio Internacional 24 h/a 
Ementa:  

Princípios fundamentais e acordos administrados pela OMC. Elementos básicos do 
GATT/OMC. Elementos básicos da formação de Blocos Econômicos. Impactos positivos da 
aplicação destes acordos sobre a iniciativa privada brasileira. Instrumentos de apoio à 
iniciativa privada no Brasil e regras da OMC: defesa comercial (antidumping, medidas 
compensatórias e salvaguardas), barreiras técnicas e compras governamentais. 

 
Disciplina Carga horária 

2. Gestão de Operações de Câmbio 24 h/a 
Ementa:  

Operações Financeiras em Moeda Estrangeira. Fatores e determinação da taxa de câmbio. 
Mercado Cambial Brasileiro. Agentes do mercado. Participação do Banco Central. Capitais 
Internacionais. Contratação de Câmbio. Trava, deságio, prêmio, desconto. Liquidação, 
alteração, prorrogação, cancelamento, baixa. Despesas bancárias. Comissão de Agente. 
Disponibilidades no Exterior. Pagamentos na Exportação e na Importação. Documentação 
e Compliance. Aspectos fiscais nas operações de câmbio. Operações cursadas no CCR, 
SML. Modalidades de Pagamento: Cartas de Crédito, Cobrança, Remessa Direta, 
Pagamento Antecipado. 

 
Disciplina Carga horária 

3. Tributação de Comércio Exterior 24 h/a 
Ementa:  

Legislação tributária e aduaneira nacional. Tributos incidentes na importação. Tributos 
incidentes na exportação. Regimes aduaneiros especiais e regimes aduaneiros aplicados 
em áreas especiais. 

 
Disciplina Carga horária 

4. Negociação Internacional 24 h/a 
Ementa:  

Mercado globalizado e o negociador global. Aspectos multi-culturais em negociações 
internacionais. Princípios e estratégias de planejamento, preparação e implementação de 
um acordo internacional - Matriz de Negociações Complexas. Abordagens da negociação 
integrativa e distributiva e a dinâmica das negociações internacionais. Barreiras e desafios 
na execução de um acordo internacional. Diretrizes para uma negociação internacional de 
sucesso. Competências profissionais de um negociador internacional de sucesso. Análise 
de casos. 
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Disciplina Carga horária 

5. Gestão de Logística Internacional 24 h/a 

Ementa:  
Integração das funções logísticas e Supply Chain. Estratégias de suprimento internacional. 
Global Sourcing. Just-In-Time. Estratégias de distribuição física internacional. Incoterms 2010. 
Tipos de Cargas, embalagens, unitização, containers. Sistema de transportes: marítimo, aéreo, 
rodoviário, dutoviário, ferroviário internacional. Custos Logísticos. Multimodalidade. 
Operadores logísticos internacionais. Seguros internacionais. Portos como elos logísticos. 
Plataformas Logísticas. 

 
 

Disciplina Carga horária 
6. Marketing International 24 h/a 
Ementa:  

Ambiente empresarial globalizado. Estratégias e estruturas organizacionais de 
internacionalização. Fontes de informações no comércio internacional. Marketing Mix nos 
negócios internacionais: decisões de produto e marca, preço, distribuição e comunicação 
em nível internacional. 

 
 

Disciplina Carga horária 
7. Gestão de Operações de Exportação e Importação 24 h/a 
Ementa:  

Organização e implantação da gerência de comércio exterior. Normas dos órgãos 
governamentais envolvidos no comércio exterior. Procedimentos administrativos, 
aduaneiros e o trâmite documental nas operações de exportação e importação. 

 
 

Disciplina Carga horária 
8. International Business Plan: Desenvolvimento de Negócios 24 h/a 
Ementa:  

Diagnóstico estratégico da situação atual e capacidade de internacionalização da 
organização. Avaliação do potencial da organização para atuar no mercado internacional. 
Análise do Microambiente. Análise do Macroambiente. Definição de objetivos, metas e 
posicionamento estratégico da empresa, que deverão ser integrados aos planos 
desenvolvidos pelos demais módulos, visando o desenvolvimento de um Plano de Negócio 
Internacional. Estratégias de produto, preço, distribuição e comunicação internacional. 
Implementação e controle do Plano de Negócio Internacional. 

 

 
Disciplina Carga horária 

9. Desenvolvimento de Carreira 24 h/a 
Ementa:  

Tendências na gestão de carreira. Qualidade de vida e empregabilidade no mundo atual. 
Autoconhecimento e carreira. Intraempreendedorismo como diferencial competitivo. Ética e 
carreira no contexto globalizado. Gestão de networking. Marketing Pessoal. Gestão de conflitos de 
interesses. Modelo de Negócios Pessoal Business Model You. 
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