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Relação de cursos de Comércio Exterior disponíveis no nosso portal 
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Cursos à distância 

Cursos Completos na Área de Comércio Exterior 

 

Curso Completo de Comércio Exterior 

Este curso inclui o conteúdo de quase todos os cursos que oferecemos na área de comércio 
exterior. Este curso é indicado para o aluno que deseja obter conhecimentos completos na área 
de comércio exterior. Consideramos que este curso fornece ao aluno um nível de conhecimentos 
maior e mais prático do que a maioria dos cursos de graduação e de pós-graduação que são 
oferecidos nesta área atualmente. 

Curso Completo de Importação 

Este curso o conteúdo dos cursos de importação, como importar da china, siscomex, importação 
de veículos, segurança nas negociações com fornecedores chineses e planejamento de um 
processo de importação. É um curso indicado para o aluno que deseja ter conhecimentos 
avançados sobre importação. 
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Cursos de Importação 

 

Acompanhamento de um Processo de Importação 

Fornece ao aluno conhecimentos para acompanhar, planejar e gerenciar na prática um processo 
de importação. Este curso é indicado ao aluno que deseja iniciar em breve um processo de 
importação ou que já trabalha na área de importação e gostaria de receber do professor 
orientações e acompanhamento durante o processo de importação enquanto faz o curso. 

O objetivo do curso é permitir que o aluno coloque em prática os conhecimentos obtidos e tenha 
condições de iniciar o planejamento e o gerenciamento do processo de importação contando 
com a ajuda do professor que poderá orientar o aluno durante este processo. 

Básico de Importação 

Fornece ao aluno conhecimentos básicos sobre importação, introduzindo conceitos e 
informações da área de comércio exterior.  

Este curso não aborda o cálculo de tributos na importação, planilha de custos,  o planejamento e 
o gerenciamento do processo de importação e alguns outros assuntos. O aluno que deseja obter 
conhecimentos mais completos e avançados poderá fazer algum dos outros cursos que 
oferecemos sobre importação e poderá solicitar orientação ao professor coordenador sobre qual 
o melhor curso escolher. 

Cálculo de Impostos e Despesas na Importação 

Capacita o aluno para calcular os tributos e as despesas de um processo de importação, sendo 
capaz de elaborar uma planilha de custos na importação. É um curso indicado para o aluno que 
deseja aprender rapidamente como calcular tributos e despesas na importação para fazer o 
planejamento financeiro. 

Como Importar da China 

Este curso ensina como importar legalmente da China, seguindo todos os procedimentos 
aduaneiros e capacitando o aluno para fazer o planejamento e o gerenciamento dos processos 
de importação da China.  

Importação Passo a Passo 

Capacita o aluno para planejar e gerenciar os processos de importação de uma empresa.  
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Importação para Pessoa Física 

Ensina como uma pessoa pode importar produtos para uso próprio, sem finalidade comercial.  

Importação com Planejamento de um Processo de Importação 

Facilita para o aluno a compreensão das etapas a serem cumpridas no planejamento, na 
execução e no gerenciamento de um processo de importação. Possui o conteúdo do curso 
normal de importação com o conteúdo do curso de planejamento e execução de um processo de 
importação. 

Importação de Veículos 

O objetivo deste curso é orientar o aluno sobre o processo de importação de veículos novos.  

Importação com Siscomex 

Capacita o aluno para compreender e atuar nos processos de importação de uma empresa, 
oferecendo também ao aluno conhecimentos básicos de utilização do siscomex-importação. O 
siscomex-importação é o software usado pelo governo brasileiro para controlar as operações de 
comércio exterior. Este curso possui o mesmo conteúdo do curso normal de importação e do 
curso básico de siscomex importação. 

Segurança nas Negociações com Fornecedores Chineses 

Ensinar os alunos como negociar em segurança com os fornecedores chineses. 

Siscomex Importação  

Ensinar para o aluno como usar as principais telas e funções existentes no Siscomex 
Importação  e proporcionar ao aluno conhecimentos gerais para uso deste sistema.  
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Cursos de Exportação 

 

Acompanhamento de um Processo de Exportação 

Fornece ao aluno conhecimentos para acompanhar, planejar e gerenciar na prática um processo 
de exportação. Este curso é indicado ao aluno que deseja iniciar em breve um processo de 
exportação ou que já trabalha na área e gostaria de receber do professor orientações e 
acompanhamento durante o processo de exportação enquanto faz o curso. 

Básico de Exportação 

Fornecer ao aluno conhecimentos básicos sobre exportação, introduzindo conceitos e 
informações da área de comércio exterior.  

O aluno que deseja obter conhecimentos mais completos e avançados sobre exportação poderá 
fazer o curso normal de exportação ou o curso analista de comércio exterior. O professor 
coordenador também poderá orientar sobre qual o melhor curso escolher. 

Exportação 

Capacitar os alunos para compreender e atuar nos processos de exportação de uma empresa, 
com foco no planejamento e no gerenciamento de um processo de exportação. 

Plano de Negócios para Exportação 

Capacita os alunos para aprender a realizar um plano de negócios focado na exportação de um 
determinado produto, com base na seleção de um mercado alvo em potencial localizado no 
exterior. 
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Cursos Avançados 

 

Analista de Comércio Exterior 

Capacita o aluno para compreender e atuar na área de comércio exterior de uma empresa, tanto 
em operações de exportação como nas operações de importação. O aluno irá adquirir 
conhecimentos de importação, exportação, logística e negociação internacional. 

Curso de Consultoria Internacional 

Capacita o aluno para trabalhar na área de consultoria internacional. 

Curso Profissionalizante de Comércio Exterior 

Ensina uma atividade profissional para quem deseja trabalhar com comércio exterior. 

Importação e Exportação 

Capacita o aluno para compreender e atuar nos processos de exportação e de importação de 
uma empresa. Inclui o conteúdo do curso normal de importação e o conteúdo do curso normal de 
exportação. 

Gestão de Comércio Exterior 

Capacita o aluno para aprender a gerenciar a área de comércio exterior de uma empresa. 
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Cursos de Despacho Aduaneiro 

 

Despacho Aduaneiro 

Capacita o aluno para compreender e atuar nos processos de despacho aduaneiro, tanto em 
operações de exportação como nas operações de importação.  
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Cursos Complementares 

 

Análise e Emissão de Carta de Crédito 

Capacita o aluno para entender e analisar uma carta de crédito usada nas operações de 
comércio exterior 

Captação de Clientes e Fornecedores no Exterior 

Ensina o aluno como captar clientes, fornecedores e oportunidades de negócios no exterior. 

Legislação Aduaneira 

Oferecer ao aluno conhecimentos avançados sobre a legislação aduaneira (importação e 
exportação), com foco no regulamento aduaneiro e nas instruções normativas da receita federal. 

Habilitação no RADAR 

Oferecer ao aluno conhecimentos sobre o processo de habilitação da empresa na Receita 
Federal. 

Incoterms 2010 

Ensina o aluno quanto a correta utilização dos incoterms (termos de comércio internacional). 
Este curso aborda a utilização dos incoterms 2000 e aprofunda no estudo dos incoterms 2010. O 
conteúdo deste curso é superior ao conteúdo sobre os incoterms que está presente no material 
de aulas dos nossos outros cursos de comércio exterior. 

Logística Aplicada ao Comércio Exterior 

Capacita o aluno para compreender e atuar nos processos de logística que envolvem as 
operações de comércio exterior. 
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Negociação Internacional 

Este curso ensina o aluno como negociar a nível internacional, apresentando informações e 
técnicas de negociação internacional. 

Trader Internacional 

Capacita o aluno para atuar como trader internacional ou como intermediário em negócios 
internacionais no papel de (Representante Comercial / Agente / Trader / Broker). O foco deste 
curso é a área comercial internacional. 

 

Centro de Treinamento Avançado em Comércio Exterior  

O centro de treinamento avançado da GS Educacional foi desenvolvido com o objetivo de 
fornecer ao aluno a possibilidade de aplicar e de desenvolver os conhecimentos obtidos durante 
os nossos cursos e também tem como objetivo aumentar o nível de capacitação profissional das 
pessoas que formaram ou que já estão trabalhando com comércio exterior. 

A GS disponibiliza um ambiente de treinamento online, permitindo que o aluno participe das 
atividades desenvolvidas de forma fácil e agradável, além de disponibilizar um professor 
altamente qualificado para fazer o acompanhamento dos alunos. 

O Centro de Treinamento Avançado também disponibiliza vídeo aulas para quase todos os 
cursos de comércio exterior. 
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Cursos Presenciais em Belo Horizonte  

 

Analista de Comércio Exterior 

Capacitar o aluno para atuar como analista de comércio exterior, tanto em operações de 
exportação como nas operações de importação. Este é um curso bastante prático que pretende 
fornecer ao aluno conhecimentos avançados e práticos na área de comércio exterior.  

Este curso está entre os melhores cursos presenciais de comércio exterior existentes atualmente 
no Brasil e irá capacitar o aluno a preencher documentos, planejar e gerenciar processos de 
importação e exportação de uma empresa ou também para prestar consultoria na área de 
comércio exterior. 

Gestão de Importação 

Capacita o aluno para planejar e gerenciar os processos de importação de uma empresa. 

Importação Passo a Passo 

Capacita o aluno para planejar e gerenciar os processos de importação de uma empresa. 

 


