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Metodologia de Ensino Focada no Mercado de Trabalho

Os cursos de MBA oferecidos pela ABRACOMEX são compostos por TRÊS FASES, 

totalizando aproximadamente 12 meses. Quando completadas habilitam o aluno com 

a DUPLA CERTIFICAÇÃO (BRASIL/EUA).

1 Fase: Módulos realizados na Massachusetts Institute of Business (MIB), à distância, 

no idioma português, onde o aluno estuda temas voltados para formação do GESTOR 

de negócios no ambiente internacional. Essa fase possui duração de 4 meses.

2  Fase: O aluno escolhe uma área de foco, na qual deseja atuar profissionalmente. 

Os estudos são voltados para a experiência PRÁTICA, através do desenvolvimento de 

casos reais. Essa fase possui duração de 6 meses.

3  Fase: São os módulos relacionados ao trabalho de conclusão de curso, produção da 

monografia e um módulo que prepara o aluno para exercer a atividade de professor, 

no Ensino Superior. Essa fase possui duração de 2 meses.
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FASE 1
MÓDULOS

INTRODUTÓRIOS

4
MESES

DE DURAÇÃO

FASE 2

6
MESES

DE DURAÇÃO

FASE 3

2
MESES

DE DURAÇÃO

MÓDULOS COM FOCO
EM NEGÓCIOS DE
SUA PREFERÊNCIA

TRABALHO DE
CONCLUSÃO

DE CURSO



PROGRAMA DETALHADO
Carga horária: 480h – Modalidade: Online

Módulo 1: Análise do Ambiente Internacional de Negócios - 15h.

Esta fase tem por objetivo preparar o aluno para exercer suas competências empreendedoras nas 

diferentes áreas de negócios, segundo tendências e influências do mercado internacional, seja 

atuando na gestão dos negócios internacionais, operações de logística, comércio exterior ou 

marketing.

FASE 1 - MÓDULOS INTRODUTÓRIOS: GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT
Carga horária: 100h – Modalidade: Online 

Análise ao ambiente de negócios mundial. 

Estudo das principais tendências econômicas nos mercados internacionais. 

Planejamento de negócios internacionais.
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Módulo 2: Gestão das Estratégias de Internacionalização Empresarial - 18h. 

Estuda práticas de gestão em negócios internacionalizados. 

Discutem os principais temas relativos ao processo de decisão, relacionados a estratégias, gestão 

de operações e inovação, gestão de pessoas, do conhecimento e das competências e aspectos 

culturais, com destaque ao caso brasileiro.

Módulo 3: Ambiente Cultural dos Mercados Globais - 15h.

Aspectos Culturais e de Gestão.

Aspectos Políticos.

Aspectos Legais.

Módulo 4: Gestão dos Negócios com Mercado Americano - 10h. 

Análise Geral sobre o País e Mercado.

Aspectos Relevantes para Negociação.

Como Localizar Produtos e Selecionar Fornecedores.

Oportunidade de Exportação.

Medidas para Garantia de Eficiência e Segurança.

Considerações Importantes sobre a Logística.
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Módulo 5: Gestão de Negócios Internacionais - 22h.

Localização de clientes.

Estilos de negociação.

Etapas de uma negociação.

Diferenças culturais.

Características das negociações internacionais.

Módulo 6: Consultoria Empresarial - 20h.

O papel do consultor empresarial.

Áreas de consultoria empresarial.

Cuidados com a Contratação.

Como Elaborar Proposta para Projetos de Consultoria.

Relacionamento com clientes e Marketing Pessoal.

Como fazer o Diagnóstico Técnico das necessidades da empresa.

Técnicas de Gestão de projetos.



Objetivo: Habilitar o participante para trabalhar com as rotinas da logística voltadas para importação 

e exportação, de forma a atuar com eficiência, visando viabilizar economicamente o fluxo de 

mercadorias entre fabricantes e compradores em nível global. Será a ligação entre os diversos fatores 

do comércio exterior, tais como: produtores, compradores, transportadores, armazéns, portos, órgãos 

reguladores, entre outros.

Locais de Trabalho: Empresas de importação, exportação, transportadores, agentes de carga, Freight 

forwarder, empresas de desembaraço aduaneiro, terminais alfandegados, aeroportuários, portos, 

corretoras de seguro, seguradoras, trading companies, em empresas de consultorias, armadores, em 

meio a outros.

Principais Atribuições Profissionais:

    Agenciamento de Carga: Contratar frete e seguro internacional e acompanhar embarque e 

desembarque de mercadorias. Definição de rotas, modais, tipos de embarcações. 

    Análise (Analista): Servir de intermediário para o fechamento de contratos de compra e venda com 

empresas estrangeiras, de acordo com a legislação vigente. Análise de documentações e contratos. 

Operar sistemas de informação e análise de relatórios.

    Consultoria (Consultor): Assessorar empresas de médio e pequeno porte que desejem iniciar 

negociações internacionais. Análise de normas técnicas e legais para movimentação de mercadorias.

    Cotação (Corretor Câmbio): Fazer cotação de moedas internacionais e de produtos.

    Gestão: Estudar e determinar o mercado com o qual se deseja operar e elaborar os objetivos e as 

metas da exportação. Interlocução com os atores logísticos e a negociação de preços, prazos e 

qualidade.

    Logística: Planejamento da logística. Determinar a forma de transporte dos produtos. 

Estabelecimento das formas de unitização e embalagens de mercadorias.

FASE 2 - ÁREA DE FOCO: ANALISTA DE LOGÍSTICA EM COMÉRCIO EXTERIOR 
Carga horária: 360h – Modalidade: Online 
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Módulo 1: Perfil do Profissional e Responsabilidades – 25h..

• O papel do profissional de logística no comércio exterior.

• Visão geral do mercado captador de mão de obra.

• Os desafios e oportunidades: 

   » Projetos na área de petróleo, copa do mundo e olimpíadas.

   » Desafio: custo x tempo no Brasil.

   » Os principais fatores privados, de governo e suas funções na área de transporte.

• Análise e desafios para logística na importação e exportação.

• A importância da logística para as organizações - fatores de competitividade.

• Exportação passo a passo.

• Importação passo a passo.

• Principais aspectos do regulamento aduaneiro:

   » Visão geral;

   » Zona primária e zona secundária;

   » Da administração aduaneira;

   » Do controle aduaneiro de veículos;

   » Do controle das unidades de carga;

   » Regimes aduaneiros especiais - trânsito aduaneiro e entreposto aduaneiro.  

• Legislação de comércio exterior (normas administrativas, RFB e câmbio). 

• Procedimentos no despacho aduaneiro de exportação. 

• Procedimentos no despacho aduaneiro de importação.

0800-718-3810   /   4062-0660 - Ramal: 0405   |   www.abracomex.org

Módulo 2: Conceitos Gerais de Comércio Exterior – 30h.

Módulo 3: Logística Integrada e Supply Chain – 35h.

• Introdução ao Supply Chain management. 

• Milk Run e demais sistemas aplicados à distribuição.

• Logística reversa.

    Marketing Internacional: Fazer a análise de mercado e adaptar as mercadorias para a cultura local 

onde o produto será comercializado.

PROGRAMA DETALHADO
Carga horária: 360h – Modalidade: Online
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Módulo 4: Gestão dos Modais de Transportes – 25h.

• Geopolítica de transportes no Brasil.

• Transporte marítimo.

• Transporte aéreo.

• Transporte rodoviário.

• Transporte ferroviário.

• Transporte aquaviário: marítimo (longo curso e cabotagem), fluvial e lacustre.

• A multimodalidade no transporte e o OTM.

• Seguros [mercadoria x RC // casco x P&I].

• Fretes e conhecimentos de carga em cada modal.

• Análise comparada das características, vantagens e desvantagens de cada modal.

• Discussão sobre a situação da malha de transportes brasileira e suas repercussões no comércio 

exterior.

Módulo 5: Agenciamento de Cargas – 25h.

• NVOCC x FREIGHT FORWARDER.

• NETWORKING.

• Estrutura interna de um agente de cargas.

• Contratos e sua relação com terminais.

• Contratos e sua relação com armadores e cias aéreas.

• Habilitação junto a RFB/DMM [normatização].

• Procedimentos e rotinas operacionais, comerciais, administrativa e financeira.

• Aspectos legais de cobertura.

• MB/L x HBL.

• Consolidação marítima e aérea.

• Objetivos do Supply Chain.

• Gestão de processos x gestão por função.

• Sincronismo logístico: �uxo de atividades e informações.

• Logística x Supply Chain (logística integrada).

• O papel dos integrantes da cadeia: clientes x fornecedores atuando em produtos e serviços.

• Trade o� existentes entre as atividades envolvidas.

• Sintomas de falha no Supply Chain.

• O Supply Chain management como diferencial competitivo.

• Estratégias empresariais com o Supply Chain management.



5.1: Simulação de Agenciamento de Cargas com o software Thor.

Módulo 6: Unitização de Cargas e Embalagens – 30h.

• Conceitos gerais e tipos de unitização.

• Custos e segurança na unitização de cargas.

• Sistemas de unitização de cargas.

• Consolidação e desconsolidação de carga.

• Demurrage e detention e leasing de container.

• Embalagens x Unitização.

• Operações com cargas perigosas.

Módulo 7: Sistemas Eletrônicos – 30h.

• Siscomex – Siscarga.

• WMS / EDI /TMS / CRM / ERP / MRP.

• Bysoft – como ferramenta.

Módulo 8: Gestão de Projetos Especiais – 35h.

• Definição sobre projetos especiais na logística.

• Os tipos de projetos especiais internacionais.

• Metodologia para montagem de projetos especiais.

• Explicação e debate de casos: projetos de engenharia, petróleo e gás e/ou feiras/eventos 

internacionais.

Módulo 9: Operação em Portos, Aeroportos e Demais Áreas Alfandegadas – 30h.

• Características das principais áreas alfandegadas.

• A cadeia de negócios e principais agentes.

• Órgãos intervenientes em portos e aeroportos.

• Equipamentos de operação.
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• Simulação completa de um processo logístico relacionado ao agenciamento de cargas (operador 

logístico internacional).

   » Simular um caso real, onde o aluno fará desde o cadastro, passando pela proposta, shipping 

instrutions, followu da carga, faturamento, controle de demurrage, confecção de um Bill of Lading 

ou AWB, etc.



Módulo 11: Gestão dos Custos Logísticos e Negociação de Contratos – 30h.

Estudo dos Incoterms: Versão 2020.

Os atores logísticos.

Análise dos tipos de custos.

A composição de custos na importação e exportação.

Simulação de operações com demonstrativo de cálculo dos tributos incidentes na importação

Orçamento de Custos.

Gestão Financeira de Comércio Exterior.

Coordenação Fiscal para as operações de Importação.

Aplicação das cláusulas de seguro de transporte internacional, com definições das Cláusulas 

Ampla A, B, C.

Operacionalização Logística – Eficiência na Gestão do processo logístico.

Visão Gerencial do Negócio, na Gestão e registro de Contratos.

Os Contratos e sua importância na Gestão dos Negócios Internacionais.

Cláusulas indispensáveis em Contratos de Prestação de Serviços Logísticos Intl.

• Gestão de estoques.

• O almoxarifado.

   » Características do layout de um almoxarifado.

   » Método ABC de alocação de materiais em estoques.

   » Tipos de almoxarifado.

   » Atividades do almoxarifado.

Módulo 10: Gestão de Estoques e Armazenagem – 25h.

0800-718-3810   /   4062-0660 - Ramal: 0405   |   www.abracomex.org

• Regras legais e rotinas.

• Avaliação logística dos portos e aeroportos brasileiros.

• Visita Técnica Virtual.



Visita Técnica no Porto – aula extracurricular

Aos alunos dos cursos da Abracomex é ofertada como atividade extracurricular a visitação ao Porto. 

A visita será acompanhada por um instrutor da Abracomex e tem como objetivo abordar sobre a 

rotina do terminal portuário bem como suas funcionalidades. Será uma visita descontraída e que 

trará de forma prática a logística do Porto.

A programação ocorrerá de acordo com a disponibilidade do Porto e repassada aos alunos via 

e-mail no decorrer do curso ou posterior.

A participação não obrigatória, é optativa ao aluno.
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Módulo 12: Elaboração do Plano Logístico – 40h.

Levantamento das necessidades do cliente:

Parâmetros logísticos – custo x tempo x qualidade.

Capacidade de estoque.

Política de suprimentos.

Processo de armazenagem.

A distribuição internacional.

Montagem do fluxo logístico internacional.

Orientações sobre a elaboração do plano logístico.



Módulo 1:  Metodologia do Ensino Superior - 10h

Esta fase tem por objetivo o estudo de um módulo relacionado à metodologia do ensino superior, que 

prepara o aluno para exercer a atividade de professor no ensino superior, bem como as orientações 

para a construção do Trabalho de Conclusão de Curso com base na linha de pesquisa da área 

escolhida. 

FASE 3 - METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR

E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Carga horária: 20h - Modalidade: Online 

Didática para a prática docente.

Historia da educação no Brasil.

Metodologias de ensino.

Metodologia da pesquisa científica.

Sociologia da educação.

Teorias contemporâneas da aprendizagem.

Educação a distancia e novas tecnologias.

Legislação da educação.

Necessidades educacionais especiais.

Metodologias ativas.

Monografia – metodologia de ensino na educação superior.

Práticas avaliativas.

Tecnologias, multimídias e aprendizagem.

Módulo 2: Metodologia Científica - 10h

Metodologia Científica.

Definição do tema da pesquisa.

Definição da base conceitual.

Discussão de casos práticos.

Palestras sobre temas emergentes.

Desenvolvimento do projeto.

Orientação com professores.
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MATRICULE-SE

0800-718-3810 inscricao@
abracomex.org abracomex.org
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1. Plataforma Educacional: Área acadêmica e o local de estudo. Onde os alunos acessam 

seu cadastro administrativo, financeiro, bem como os materiais didáticos do curso, interage 

com os demais alunos, tutores e realizam atividades.

2. O endereço do Plataforma Educacional é: www.ensinocomex.com.br

3. Os conteúdos do curso podem ser acessados em qualquer dia á qualquer horário, até o 

prazo final do curso, de acordo com o calendário da turma, disponível no Portal 

Educacional.

4. Para fins de aprovação todas as etapas de construção do TCC devem ser enviadas ao 

professor orientador para análise através do e-mail orientacaotcc@abracomex.org 

5. Veja como é fácil estudar na Abracomex acesse: Apresentação do Portal de Ensino - 

http://bit.ly/portal-ensino

6. Duração do Curso: 12 meses.


