
Treinamento: Desconsolidação no Sistema Mercante e Siscarga na Prática - 08 

horas/aula - 09hs ás 18hs 

11/05 Santos/SP; 12/05 São Paulo/SP Condição Especial Associado SINDICOMIS 

Objetivo: Capacitar empresários funcionários de empresas importadoras, exportadoras, ajudantes e 
despachantes aduaneiros, agentes de carga, operadores portuárias, agências marítimas e demais 
profissionais que atuam no comércio exterior a entender o fluxo geral das informações nos sistemas 
Siscomex Carga e Mercante, aprendendo a operar as principais funções em ambos os sistemas afim de 
estar apto a efetuar a desconsolidação na prática e os demais procedimentos de pós-embarque nas cargas 
consolidadas tornando-o conhecedor do assunto e preparado para executar na empresa. 
 
Público Alvo: Empresários funcionários de empresas importadoras, exportadoras, ajudantes e 
despachantes aduaneiros, agentes de carga, operadores portuárias, agências marítimas e demais 
profissionais que atuam no comércio exterior, bem como àqueles que queiram ampliar seus 
conhecimentos no assunto. 

Conteúdo: 
1-Objetivo Principal dos Sistemas  
2-Cadastro de Intervenientes e Representação  
3-Definições e Classificações  
4-Explicando Consolidação e Desconsolidação de carga  
5-Explicando Agente NVOCC  
6-Explicando BL – Bill of Lading  
7-Explicando CE Mercante  
8-Como desconsolidar uma carga via Sistema Mercante.  
9-Prestação das informações com Antecedência  
10-Aprendendo a acessar os Sistemas (Mercante e Siscarga) na pratica 
11-Aprendendo consultar Escalas, manifestos CE’s, Itens de carga(Mercante e Siscarga) na pratica  
12-Aprendendo rastrear CE Máster no sistema (Mercante e Siscarga) na pratica  
13-Aprendendo rastrear CE House no sistema (Mercante e Siscarga) na pratica  
14-Aprendendo a alterar CE, itens de carga e dados básicos (Mercante e Siscarga) na pratica  
15-Aprendendo a incluir e excluir CE, itens de carga e dados baticos (Mercante/Siscarga) na pratica 
16-Aprendendo a incluir e excluir manifesto e CE provisório (Mercante e Siscarga) na pratica  
17-Aprendendo a incluir, excluir, alterar e consultar CE, e itens de carga antes da Finalização de inclusão 
(Mercante e Siscarga) na pratica; 
18-Aprendendo a desconsolidar, alterar e excluir desconsolidação(Mercante e Siscarga) na pratica 
19-Aprendendo a Solicitar e consultar Retificação (Mercante e Siscarga) na pratica. 
20-Bloqueio da Escala e das Cargas por Informação Após o Prazo. 
21-Bloqueios Automáticos e Não Automáticos 
22-Informação do Transportador quanto a Pendência de Frete consulta (Mercante e Siscarga) na pratica 
23-Entrega da Carga 
24-Consultar carga por consignatário (Mercante e Siscarga) na pratica 
25-Emitir extrato de CE manifesto e Escala (Mercante e Siscarga) na pratica. 

Instrutor: Rodrigo Gregório - Analista de Comércio Exterior (Agente desconsolidador), Especialista em 
Agenciamento Marítimo de Cargas importação e Exportação em todo o Brasil; Atuando na área desde 2005 
em empresas de renomadas na Area; conhecedor da desconsolidação desde antes de existir o Siscarga e 
atualizado com as modificações atuais; participou de todo o processo de implantação do Sistema em 2008 
e compareceu a diversos eventos sobre o assunto inclusive o único treinamento que foi ministrado pela ESAF 
- Escola de Administração Fazendária ministrado pelos Fiscais que participaram da formação do sistema; 
Prestou faculdade de Comercio Exterior na Universidade Estácio de Sá. 



Local: Santos – CENEP R. Otávio Corrêa, 147 - Estuário, Santos/SP; São Paulo – Av. Paulista 807. 

INVESTIMENTO: (Inclui: material didático, certificado, coffee break) 

Antecipado R$ 590,00; Pagamentos a prazo R$ 670,00 (boleto / cartão de crédito). Associado SINDICOMIS 
R$ 520,00 à vista. 

VIAGEM E HOSPEDAGEM - Caso haja descolamento do participante para outra cidade, os mesmos são 

responsáveis pela reserva, pelo pagamento de suas despesas de viagem (alimentação, acomodação), exceto 

quando especificado no programa do evento. 

  

Reserva-se o direito de alterar o programa sem aviso prévio. 

  

CANCELAMENTO PELA EMPRESA: Caso  ocorra à necessidade de cancelamento por parte da Flex 

Treinamentos, o inscrito poderá optar pelo reembolso total do valor pago ou pela manutenção do crédito para 

utilização posterior. Avisaremos do cancelamento em até 72 horas de antecedência da data prevista para início 

do evento.                                                                 

CANCELAMENTO PELO INSCRITO: O cancelamento da inscrição pode ser feito até 72 horas úteis antes 

do início do evento, quando o inscrito poderá optar pelo reembolso total do valor pago ou pela manutenção 

do crédito para futuros cursos. Caso ocorra após o prazo estipulado, o mesmo deverá proceder com o 
pagamento da inscrição, assim ficará com credito para utilizar em outros treinamentos futuros. Após este 
período não haverá devolução. Serão aceitas substituições de participantes mediante aviso prévio de 48 
horas para a coordenação do curso e deverão ser feitas por e-mail. 

  

Solicite ficha de inscrição: flexcomex@flexcomex.com.br  

(27) 3389-3502 | (27) 99242-4275 

http://flexcomex.com.br/main.asp?link=agenda#[AbreEmDIV]ajax.asp?link=evento&id=1801 

www.flexcomex.com.br  

APOIO: 
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