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Incoterms 2020:
Algumas mudanças das regras internacionais do comércio são
aguardadas em 2020.
Os novos Incoterms 2020 já começaram a ser escritos na
Câmara Internacional de Comércio (ICC)- organização
responsável pela sua publicação e criação. Segundo a organização
Global Nogociator, os Incoterms estão sendo elaborados por um
grupo de redação, e pela primeira vez, representantes da China e
da Austrália foram incorporados, embora a maioria dos membros
seja européia. Este Comitê, segundo a ICC, se reúne
periodicamente para discutir as várias questões que vêm dos 150
membros (principalmente câmaras de comércio) que fazem parte
da Câmara de Comércio Internacional. Os novos Incoterms devem
aparecer no último trimestre de 2019, coincidindo com o
centenário da Câmara de Comércio Internacional, e entrarão em
vigor em 1º de janeiro de 2020.
Os Incoterms são ferramentas que permitem que países

A cada 10 ocorrem encontros
internacionais com o objetivo de

efetuem transações internacionais, como a venda de bens e

discutir e redigir mudanças nas

serviços. A globalização dos mercados internacionais impulsionou

regras comerciais globais.

fortemente a venda desses bens e serviços em todos os países e
isso aumentou a complexidade desses negócios, obrigações e
riscos. Cada termo destas Incoterms especifica claramente quais
são as obrigações do vendedor e do comprador do bem e/ou
serviço.
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I - PRINCIPAIS OBJETIVOS DOS INCOTERMS:
I) Especificar se o vendedor ou o comprador deve assinar o
contrato de transporte.
II) Determinar o ponto crítico de transferência de risco do
vendedor para o comprador no processo de movimentação de
mercadorias (risco de perda, deterioração, roubo de bens),
permitindo que aqueles que assumem esses riscos façam seus
próprios acordos, especialmente em termos de seguro.
III) Estabelecer as respectivas obrigações para o cumprimento das
formalidades de exportação e / ou importações, a liquidação de
direitos e taxas de importação e o fornecimento de documentos.
IV) Definir quem suporta as operações de embalagem, marcação,
manuseio, carga e descarga de mercadorias ou enchimento e
descarregamento de contêiners bem como operações de inspeção.
V) Dividir entre os dois os custos logísticos e administrativos nas
várias etapas do processo.
II- CURIOSIDADES SOBRE AS INCOTERMS:
A primeira versão das Incoterms data 1936. Era para
padronizar termos comerciais utilizados para o transporte de
mercadorias marítimas : (FOB: "Free on board"; CIF: "Cost,
Insurance and Freight");
Em 1953, uma segunda versão dos Incoterms constituiu
uma revisão completa;
Em 1967, os Incoterms DAF ("Delivered At Frontier") e
DDP ("Delivery Duty Paid") apareceram como um acordo no
qual o comprador da mercadoria não assume nenhuma
responsabilidade;
Em 1976, aparece o primeiro incoterm adequado para o
transporte aéreo;
Em 1980, a profunda mudança no transporte e relações
internacionais permitiram o desenvolvimento do contêiner atual
com padronização;
A última modificação dos incoterms foi realizada em
2010, e as mudanças é feita a cada 10 anos, desde os anos 90.
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Mudanças confirmadas para
2020, segundo a Fonte Global
Negotiator:
Alguns dos novos temas e mudanças que estão ja sendo
avaliados nas reuniões do Conselho Editorial para a nova edição
do Incoterms 2020, segundo a Camara Internacional de Comércio
são:
1) Eliminação dos Incoterms EXW e DDP: Esta será uma
mudança muito importante, pois o EXW é um Incoterm que
muitas empresas com pouca experiência em exportação usam. O
DDP é geralmente usado para bens (por exemplo, amostras ou
peças de reposição) enviada pelas empresas de transportes
urgentes que tratam toda a logística e desembaraço aduaneiro até a
entrega ao endereço do comprador. A justificativa para a remoção
destes é que eles contradizem os princípios dos Incoterms no
sentido de que, de alguma forma, desde que foi criado o novo
Código Aduaneiro da União Europeia, o principio de
responsabilidade de exportadores e importadores ocorrem somente
após a expedição das exportações e importações, o que contradiz
estas incoterms que atribuem ao comprador (EXW) e ao vendedor
(DDP) as responsabilidades integrais.
2) Eliminação do Incoterm FAS (Free Alongside Ship) : este é
um Incoterm usado muito pouco e quase não acrescenta em nada o
FCA, utilizado quando as mercadorias são entregues no porto de
saída do país do exportador. No incoterm FCA, você também pode
entregar as mercadorias no porto, como no SAF (ou SAF-T), já
que a doca faz parte do terminal marítimo. Na realidade, o FAS é
utilizado apenas no comércio exterior de algumas commodities
(minerais, cereais) e, nesse sentido, a Comissão de Redação
considerou o estabelecimento de um Incoterm específico para ecommerce de tais produtos.
3) O incoterm FCA será divido em dois: Incoterm FCA é o mais
utilizado (40% das transações comerciais internacionais estão com
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o Incoterms), é muito versátil e permite a entrega de bens em
diferentes locais (casa vendedor, terminal de transporte terrestre,
porto, aeroporto, etc.), quase sempre no país do vendedor. Vale a
pena criar dois Incoterms FCA, um para entrega em terra e outro
para entregas marítimas.
4) FOB e CIF para transporte de contêineres:
Segundo Global Negotiator, "A modificação feita na edição dos
Incoterms 2010 de que quando a mercadoria não viaja em um
contêiner, os Incoterms FOB e CIF não devem ser utilizados, mas
suas contrapartes FCA e CIP não estão sendo aplicadas pela
grande maioria das empresas exportadoras e importadoras, nem
por agentes envolvidos no comércio internacional (transitários,
operadores logísticos, bancos, etc.). Isso se deve ao fato de que
FOB e CIF são dois Incoterms muito antigos (a FOB já era usada
na Inglaterra no final do século XVIII), e a Câmara de Comércio
Internacional não se esforçou para transmitir essa mudança
adequadamente, o que é muito importante, já que
aproximadamente 80% do comércio mundial é feito em um
contêiner. Na versão Incoterms 2020, é possível que FOB e CIF
possam ser usados novamente para o transporte de contêineres" .
5) Criação do Incoterm CNI: O novo Incoterm denominado CNI
cobriria uma lacuna entre FCA e CFR/CIF. Ao contrário do FCA,
incluiria o custo do seguro internacional em nome do vendedorexportador e, ao contrário do CFR/CIF, não incluiria o frete. Como
nos outros Incoterms em “C” seria um Incoterm de chegada, ou
seja, o risco de transporte seria transmitido do vendedor para o
comprador no porto de partida.
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Nova Composição das
Incoterms:

Fonte da imagem: Boris MARTEL:https://formation-achats.fr/incoterm-2020/incoterms-2020/
Tradução dos termos:
Transport:Transporte
Risque: Risco
Assurance: Seguro
Vendeur: Vendedor
Acheteur: Comprador
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