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Comércio internacional

Brasil: temos Procon / SPC
Comércio Internacional:
Necessidade de criação de órgãos, como:

Fundo Monetário Internacional (FMI) 
1945: zelar pela estabilidade do sistema1945: zelar pela estabilidade do sistema 
monetário internacional, mediante a 
promoção de cooperação e de consulta 
entre os seus 181 países-membros sobre 
os assuntos monetários



Comércio internacional

Banco Interamericano de Reconstrução 
de Desenvolvimento (BIRD) 1960: prover 
assistência concessional aos países 
menos desenvolvidos 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
1995 - fortalecer e aperfeiçoar o sistema 
de comércio multilateral existente desde 
os anos que se seguiram ao final da 
Segunda Guerra Mundial



Comércio internacional

Banco Interamericano de 
desenvolvimento (BID) 1959: principal 
fonte de recursos financeiros para 
projetos que visam ao desenvolvimento 
econômico, institucional e social 
(América Latina e Caribe)(América Latina e Caribe)



Comércio internacional

Sistema Geral de Preferências (SGP) 
1970 – “Form A” : permitir que os países 
desenvolvidos concedessem isenções 
ou reduções da alíquota do imposto 
sobre importação para alguns produtos 
exportados por países emexportados por países em 
desenvolvimento. 
Países Outorgantes: União Européia (27 
Estados Membros), Estados Unidos 
(inclusive Porto Rico), Rússia e Belarus, 
Suíça Japão Turquia Canadá NoruegaSuíça, Japão, Turquia, Canadá, Noruega, 
Nova Zelândia, e Austrália )



Comércio internacional

Sistema Global de Preferências 
Comerciais (SGPC) 1988: funciona como 
uma instância para o intercâmbio de 
concessões comerciais entre os 
membros do Grupo e pretende ser um 
instrumento para a promoção doinstrumento para a promoção do 
comércio entre seus  membros. 



Blocos econômicos

Facilita o comércio entre os países-
membros. Adotam redução ou isenção de 
impostos ou de tarifas alfandegárias e 
buscam soluções em comum para 
problemas comerciais.

ÁÁrea de preferência tarifária: redução de 
tarifas alfandegárias entre os 
signatários, para todos ou para grupos 
de produtos (Ex: Aladi)
Área de livre comércio: as barreiras 
comerciais entre os países membros são 
eliminadas, para o trânsito de bens, mas 
cada país tem autonomia na 
administração de sua política 
comercial (Ex: Nafta)  



Blocos econômicos

União aduaneira: a circulação de bens e 
serviços é livre dentro do bloco, mas 
todos os países devem adotar a mesma 
política comercial, além de utilizarem uma 
alíquota externa comum  (ex: Mercosul)
Mercado comum: similar à união 
aduaneira, mas permite-se também a livre 
circulação de fatores de produção 
(trabalho e capital);
União econômica: estágio seguinte ao 
mercado comum, que envolve a 
coordenação das políticas 
macroeconômicas dos países membros 
por parte do bloco e a adoção 
de uma única moeda.



Blocos econômicos

Os principais blocos econômicos são:
Nafta: Estados Unidos, México e Canadá 
Apec: : Austrália, Brunei; Canadá; Chile; 
China; Hong Kong; Indonésia; Japão, 
Coréia do Sul; Malásia; México; Nova 
Zelândia; Papua Nova Guiné; Peru;Zelândia; Papua-Nova Guiné; Peru; 
Filipinas; Rússia; Singapura; Taiwan; 
Tailândia; Estados Unidos da América; 
Vietna 
União Européia: Alemanha, França, 
Reino Unido, Irlanda, Holanda (PaísesReino Unido, Irlanda, Holanda (Países 
Baixos), Bélgica, Dinamarca, Itália, 
Espanha, Portugal, Luxemburgo, Grécia, 
Áustria, Finlândia e Suécia 
Mercosul: Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai



Interatividade

O que entendemos por Blocos 
Econômicos?
a) Reuniões de estados que têm como 

objetivo a integração econômica
b) Reuniões entre 02 nações distintas queb) Reuniões entre 02 nações distintas que 

tem como objetivo redução de impostos
c) Acordos bilaterais que visam a 

imigração de pessoas entre países
d) Reuniões de países que têm como 

objetivo a integração econômica e/ouobjetivo a integração econômica e/ou 
social 

e) Alternativa A e B estão corretas



INCOTERMS

International Commercial Terms / Termos 
Internacionais do Comércio

São regras criadas pela Câmara de 
Comércio Internacional (CCI) 
Administra conflitos de interpretação deAdministra conflitos de interpretação de 
contratos internacionais de compra e 
venda, que envolvam transporte de 
produtos e seus respectivos custos
Responsabilidade sobre perdas e danos 
que possam ocorrer q p



INCOTERMS 2010 - Grupos



INCOTERMS 2010 - Grupos



INCOTERMS

Responsabilidade do importador

Responsabilidade do exportador



Interatividade

Qual foi o órgão que criou os INCOTERMS
para administrar conflitos que possam 
existir devido à interpretação de contratos 
internacionais de compra e venda, que 
envolvam transporte de produtos e seus 
respectivos custos?respectivos custos?
a) Departamento do Comércio Exterior
b) Câmara do Comércio Exterior
c) Câmara de Comércio Internacional 
d) Ministério das Relações Exterioresd) Ministério das Relações Exteriores
e) Alternativa D e E estão corretas



INCOTERMS 2010



INCOTERMS

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,” 



INCOTERMS 

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm 
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,”  



INCOTERMS 

O vendedor completa suas obrigações 
quando entrega a mercadoria, 
desembaraçada para a exportação
O local escolhido para entrega define 
responsabilidades quanto à carga e 
descarga da mercadoria
Quando coletado na dependência do 
vendedor é dele a responsabilidade do 
carregamento, quando entregue no local 
definido pelo comprador, fica 
sendo deste a responsabilidade 
do carregamento



INCOTERMS

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm 
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,”



INCOTERMS

O vendedor encerra suas obrigações no 
momento em que a mercadoria é 
colocada ao lado do navio, 
desembaraçadas ao transportador, no 
cais ou em embarcações utilizadas para 
carregamento no porto de embarquecarregamento, no porto de embarque 
designado.
A partir deste momento, o comprador 
assume todas as responsabilidades



INCOTERMS

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm 
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,”



INCOTERMS

O vendedor entrega a mercadoria a 
bordo do navio no porto de embarque 
indicado, desembaraçado e, a partir 
daquele momento, o comprador assume 
todas as responsabilidades quanto a 
perdas e danosperdas e danos.



INCOTERMS

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm 
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,” 



INCOTERMS

O vendedor é o responsável pelo 
pagamento dos custos necessários para 
colocar a mercadoria a bordo do navio, 
do frete até o porto de destino 
designado, pelo desembaraço da 
exportação;exportação; 



INCOTERMS

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm 
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,” 



INCOTERMS

A responsabilidade sobre a mercadoria é 
transferida do vendedor para o 
comprador no momento da transposição 
da amurada do navio no porto de 
embarque; 
O vendedor é o responsável pelo 
pagamento dos custos e do frete 
necessários para levar a mercadoria até 
o porto de destino indicado; pelo 
desembaraço das mercadorias para 
exportação; deverá contratar e pagar oexportação; deverá contratar e pagar o 
prêmio de seguro do transporte 
principal.



INCOTERMS

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm 
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,”



INCOTERMS

O vendedor contrata e paga o frete para 
levar as mercadorias ao local de destino 
designado



Interatividade

Qual o INCOTERM correto, para o 
importador, que deseja embarcar via 
marítimo e responsabilizar-se a partir da 
mercadoria dentro do navio, no país de 
origem?
a) CPT
b) FCA
c) FOB
d) EXW
) CIFe) CIF



INCOTERMS

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm 
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,”



INCOTERMS 

O vendedor contrata e paga o frete para 
levar as mercadorias ao local de destino 
designado e é responsável pela 
contratação e pagamento do seguro até 
o destino



INCOTERMS 

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm 
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,”  (Adaptado por Claudia Leão)



INCOTERMS 

A responsabilidade do vendedor 
consiste em colocar a mercadoria à 
disposição do comprador, não 
desembaraçada para importação, no 
terminal do porto ou local de destino 
designado;designado;



INCOTERMS 

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm 
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,”



INCOTERMS

O vendedor deve colocar a mercadoria à 
disposição do comprador, sem estar 
desembaraçada para importação e sem 
descarregamento do veículo 
transportador;  assume todas as 
despesas e riscos envolvidos até adespesas e riscos envolvidos até a 
entrega da mercadoria no local de 
destino designado.



INCOTERMS

“O Gráfico ilustrativo a seguir, foi inspirado no  livro 
Condições Internacionais de Compra e Venda – Incoterm 
2000, de auditoria de Angelo Luiz Lunardi, Ed. Aduaneiras; 
São Paulo, 2000,”



INCOTERMS 

O vendedor entrega a mercadoria ao 
comprador, desembaraçada para 
importação no local de destino 
designado



Interatividade

Qual os INCOTERM que tem a mesma 
finalidade, mas que tem como diferencial 
um ser exclusivo para embarque marítimo 
ou aquaviário e o outro atender a 
transportes aéreos e multimodais?
a) FCA e FOB
b) CIF e CIP
c) CPT e CFR
d) FAS e FOB
) N D Ae) N.D.A



ATÉ A PRÓXIMA!




