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Pensando em começar a exportar? Quando uma empresa
atinge certo grau de maturidade no mercado interno, é
comum começar a vislumbrar novos horizontes em busca
de crescimento e resultados ainda melhores.

No entanto, por se tratar de um importante passo na história de um negócio, o
empreendedor precisa agir de maneira estratégica e tomar as devidas
providências para assegurar que a sua entrada no mercado exterior ocorra de
maneira segura e promissora.
Aﬁnal, é sempre bom lembrar que não basta ter um produto com potencial
para exportação — é preciso se preparar adequadamente para esse processo.
Ou seja, você deve se informar acerca da legislação sobre o assunto, as
exigências de mercado e ir em busca de informações que o ajudem nessa fase
tão importante de seu empreendimento.
Por isso, podemos dizer que, ao baixar esse e-book, você acaba de dar o
primeiro passo para atingir o sucesso com suas exportações.

Introdução

Preparamos um verdadeiro guia com tudo aquilo que você precisa saber para
começar a exportar e ultrapassar as barreiras do mercado nacional.
Se era exatamente isso que você procurava, continue lendo este material!
Ele foi pensado e produzido para ser um de seus grandes aliados nessa nova
fase de expansão de seus negócios.
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Como empreendedor, você sabe da grande importância do
planejamento no universo empresarial. Aliás, seja qual for a
ação ou estratégia a ser adotada, o planejamento é a base
para alcançar bons resultados.
Não poderia ser diferente com o processo de exportação.
Mandar um produto para fora do país é uma das estratégias
mais complexas que sua empresa pode lidar. Aﬁnal, é
preciso avaliar inúmeras questões, como potencial do
produto e legislação vigente.

No entanto, isso não quer dizer que essa seja uma missão impossível. Na
verdade, a partir do momento em que você elabora um planejamento
estratégico, tal procedimento se torna muito mais tranquilo — e suas chances
de sucesso se ampliam consideravelmente. Então, quais são os primeiros
passos que você deve dar ao decidir exportar?
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ANÁLISE DO MERCADO EXTERNO
Antes de iniciar o processo de exportação, é essencial que você conheça o
mercado para o qual pretende enviar os seus produtos e isso envolve uma série
de questões:
» conhecer as relações comerciais desse país com o Brasil;
» pesquisar sobre Tratados e Acordos Internacionais vigentes;
» avaliar o atual cenário econômico desse país;
» estudar o sistema tarifário e a estrutura tributária;
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» conhecer o perﬁl do consumidor do país de destino, levando em
consideração aspectos sociais, econômicos, culturais, geográﬁcos e
tecnológicos.
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ANÁLISE E ADEQUAÇÃO DO PRODUTO

PRECIFICAÇÃO DO PRODUTO

O segundo passo a ser dado está relacionado com o produto
que você enviará para o exterior. Não adianta ter um produto
bom e interessante para o mercado nacional se ele não atende
às exigências e padrões internacionais.

O próximo passo é adotar uma estratégia eﬁciente e coerente
para preciﬁcar o seu produto. Como o processo de exportação
possui custos extras, é importante conhecer e avaliar o impacto
que eles terão no seu preço ﬁnal.

Assim, procure avaliar se o seu produto atende às normas do
outro país e se está de acordo com as exigências do novo perﬁl
de consumidor. Lembre-se de que pode ser necessário
adequar rótulos, embalagens e até mesmo a maneira de
divulgá-lo.

Além disso, você deve avaliar se o preço determinado é
competitivo e adequado ao mercado que deseja atingir. Ou seja,
sua mercadoria deve ter uma concorrência atrativa e leal com os
produtos locais.
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Você conhece os tipos de exportação existentes?
Compreender as características e peculiaridades de cada
um deles é importante para identiﬁcar a melhor forma de
internacionalizar um produto. Portanto, aprenda um pouco
mais sobre a exportação direta e indireta:

EXPORTAÇÃO DIRETA
Na exportação direta, o produto é faturado e exportado pelo próprio produtor.
Nesse caso, como empresa exportadora, você deve deter o conhecimento de
todo o processo de exportação.
Há algumas vantagens em apostar nesse tipo de exportação, como a isenção de
IPI e não incidência de ICMS.
Ademais, o produtor também pode se beneﬁciar de créditos ﬁscais que recaem
sobre os insumos utilizados na cadeia de produção.

EXPORTAÇÃO INDIRETA
Na exportação indireta, como o próprio nome diz, o processo é realizado por
meio de um intermediador. Ou seja, empresas localizadas no Brasil adquirem
produto para, posteriormente, exportá-lo.
Essas empresas que efetivamente executam a exportação podem ser trading
companies — empresas comerciais exclusivamente exportadoras — ou mesmo
um consórcio de exportadores (ainda em quantidade reduzida no Brasil).
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Avançando um pouco mais neste material, é importante que
você compreenda quais empresas podem exportar. Isso
porque, para que seu negócio possa atuar no cenário
internacional, ele deve cumprir com alguns requisitos.

Como você verá, não se trata de mera burocracia: são exigências legais que
possuem uma lógica. Qualquer empresa nacional que se adequar aos
requisitos, pode exportar seus produtos de maneira legal, independentemente
do porte da companhia.
ATUAÇÃO REGULAR
Para se habilitar como exportadora, o empreendimento deve, inicialmente,
atuar de maneira regularizada. Ou seja, precisa estar com todos os registros e
obrigações ﬁscais em dia, operando conforme as determinações legais de sua
área de atuação.
PROVIDENCIAR O RADAR
Qualquer pessoa jurídica pode exportar, entretanto, a empresa precisa
providenciar a habilitação no ambiente de Registro e Rastreamento da
Atuação dos Intervenientes Aduaneiros (RADAR).
É um cadastro que a Receita Federal utiliza para rastrear as empresas no
mercado internacional.
Adiante falaremos de maneira mais aprofundada sobre o tema.
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ESTAR INSCRITA NO REI
Além da atuação regular e do RADAR, a empresa deve estar inscrita no REI —
Registro de Exportadores e Importadores.
É oportuno esclarecer que tal registro se dá de maneira automática ao fazer a
primeira operação de exportação em qualquer ponto que tenha acesso ao
SISCOMEX — Sistema Integrado de Comércio Exterior.

PREPARAÇÃO INTERNA
É essencial que a empresa domine o passo a passo para exportar, e ela deve
estar internamente bem estruturada para certiﬁcar o êxito de suas operações.
Em outras palavras, a empresa precisa contar com setores eﬁcientes, como o
ﬁnanceiro, contábil e de marketing e até mesmo com o apoio de uma assessoria
— garantindo, assim, maior vantagem nos contratos.
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O que é RADAR e por que
ele é importante?
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No tópico anterior, mencionamos sobre a necessidade de
sua empresa providenciar o RADAR. Diante da importância
desse registro, é preciso conhecê-lo melhor para garantir a
legalidade do processo de exportação.

Há uma razão muito simples para a obrigatoriedade do RADAR. Trata-se de um
sistema que reúne diversas informações sobre as empresas e suas práticas de
importação e exportação.
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Para conseguir tal registro, o empreendedor deve se dirigir à Receita Federal
com os seguintes documentos:
» RG e CPF dos sócios;
» Contrato Social com menção do responsável pela assinatura do
requerimento;
» certidão do cadastro na Junta Comercial;
» Alvará de licença;

Dependendo do tipo de RADAR em que você pretende habilitar a sua empresa,
a documentação exigida pode variar. É importante veriﬁcar qual tipo de
RADAR é o mais adequado para atender as suas operações. Desse modo, além
de comprovar a regularidade do empreendimento perante a Receita Federal, o
registro permite a habilitação do negócio no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (SISCOMEX), outro ponto fundamental para a exportação.
Portanto, o RADAR é um registro imprescindível para qualquer empresa que
deseja expandir sua atuação para o comércio exterior, pois sem ele não há a
menor possibilidade de enviar seus produtos para o mercado externo
conforme as exigências legais.

» contrato de locação do imóvel ou contrato de posse do imóvel onde se
situa a empresa;
» cópia da conta de energia elétrica ou telefone;
» comprovante de pagamento do IPTU no ano anterior;
» Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
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Depois de todas essas informações, é oportuno apresentar a
relação de documentos que você deve providenciar para
realizar a exportação de seus produtos, desde a fase de
negociação até a entrega da mercadoria no exterior. Conﬁra!

FASE DE NEGOCIAÇÃO
Nessa fase, é necessário providenciar a fatura proforma, que é o documento
que dá início a toda negociação. Trata-se de uma espécie de fatura comercial,
mas com características de um orçamento. Esse comprovante deve ser
emitido em inglês ou no idioma de seu importador. De modo geral, quando
devolvido ao exportador com o aceite do importador, a fatura formaliza a
operação entre eles, dando início ao processo.

FASE DE EMBARQUE E REMESSA
Já na fase de embarque e remessa, você deve ter em mãos alguns documentos
de validade internacional, relacionados a seguir.
A Fatura Comercial é um documento emitido pelo exportador que equivale a
uma nota ﬁscal. É muito importante para que o importador consiga
desembaraçar o produto no destino.
O Romaneio ou Packing List também é confeccionado pelo exportador, sendo
essencial nos casos de mercadorias acondicionadas em um ou mais volumes
com tipos diferentes de produtos. É uma lista detalhada sobre os produtos
embarcados.
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Outro documento importante é o Conhecimento de Embarque, emitido pela
transportadora com a função de atestar o recebimento da respectiva
mercadoria, bem como as condições de transporte e a obrigação de entrega ao
destinatário ﬁnal informado.
O Certiﬁcado de Origem também deve ser providenciado pelo exportador
para comprovar a origem do produto e habilitá-lo a isenção ou redução de
tributos, quando faz jus a esses benefícios.
Já o Certiﬁcado de Seguro do Transporte é necessário quando há a
contratação de um seguro de transporte de carga. Por isso, ele é emitido pela
empresa seguradora, antes do embarque dos produtos.
Por último, o original da Carta de Crédito deve ser providenciado para
transações que são realizadas por essa modalidade de pagamento para que o
exportador concretize o processo junto ao banco.
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Diante de tudo o que foi apresentado até o momento,
certamente você percebeu que o processo de exportação
exige um preparo muito grande por parte da empresa —
seja na área de logística, ﬁnanceira ou de planejamento.

Nesse cenário, caso você ainda seja inexperiente no assunto e não tenha total
segurança para realizar todas essas etapas, é aconselhável procurar a ajuda de
uma assessoria para que seu negócio consiga atuar no mercado internacional
de maneira saudável e produtiva.
O acompanhamento de proﬁssionais especializados pode simpliﬁcar diversas
questões como a logística e o controle de estoque.
Além disso, eles poderão ajudá-lo a enfrentar os desaﬁos e eventuais
problemas ao longo do processo, aplicando a estratégia correta com precisão e
tranquilidade.
É preciso destacar, ainda, que uma empresa de assessoria para exportação
possui vasto conhecimento na área. Os anos de experiência e as diversas
operações já realizadas fazem com que os assessores tenham competência e
autoridade para lidar com questões complexas e essenciais para o êxito da
transação.
Ou seja, uma assessoria é importante antes, durante e depois da exportação, e
garante que seu negócio tire o máximo de proveito da operação, evitando a
ocorrência de erros e falhas que, além de prejuízos ﬁnanceiros, podem
inviabilizar a remessa das mercadorias para o exterior.
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Chegamos ao ﬁm desse material e, como você percebeu, a
decisão de começar a exportar um produto deve ser pautada
em cima de muito planejamento e estudo.

Entretanto, mesmo diante de todas as exigências e requisitos para se
concretizar tal procedimento, o cumprimento das dicas e passos aqui
informados faz dessa transação uma excelente oportunidade de crescimento
para o seu negócio.

’’

Este e-book foi preparado para que você compreenda
melhor todo esse processo. Com uma noção aprofundada
acerca das providências necessárias para expandir sua
atuação de maneira segura, você tem mais chances reais de
sucesso.

Sendo assim, depois de tudo o que aprendeu, procure colocar em prática e
estudar ainda mais sobre o assunto.
Caso tenha alguma dúvida, volte a esse material para relembrar os conceitos e
dicas relevantes.
Além disso, não se esqueça de que você sempre pode contar com a ajuda de
uma assessoria especializada — e o quanto isso pode ser o diferencial para seu
negócio crescer e ganhar cada dia mais espaço no mercado internacional.
Boa sorte e mãos à obra!
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