MERCADORIAS

IMPORTAR

PARA	
   SUA	
   EMPRESA

PASSO	
   A	
   PASSO	
  

Prezado Parceiro obrigado pelo interesse em
conhecer o Comércio Exterior através da Broker
Comex, preparamos um material com muita
dedicação para dividir importantes informações
que você deve saber para iniciar um negócio de
Comércio Exterior em Importação de mercadorias.

1 – Regularize sua empresa
O primeiro passo para importar mercadorias destinadas a comercialização você
precisa ter uma empresa e estar regularizado na Receita Federal, Junta Comercial,
Prefeitura e afins. Caso não tenha uma empresa aberta procure por um escritório de
Contabilidade e eles lhe instruirão o que fazer. Tenha definido os produtos que
pretende comercializar para o correto enquadramento quanto ao ramo atividade da
empresa
2 – Habilite o Radar na Receita Federal
Após a empresa estar regularizada se faz necessária a habilitação de radar perante a
Receita Federal, trata-se de uma autorização para operar no Comércio Exterior e ter
acesso ao SISCOMEX, que é o sistema acessado pelo Despachante Aduaneiro para
registro, acompanhamento e liberação de mercadorias. A Broker Comex tem uma
equipe pronta para realizar e orientar sobre a Habilitação de Radar para sua
empresa.

3 – Prospecção de Fornecedores e Negociação no Exterior
Busque fornecedores os quais atendam na plenitude os requisitos para um bom
negócio dentre eles capacidade produtiva, qualidade, pontualidade, preço.
Solicite uma cotação para análise, entenda o M.O.Q (Minimum Order Quantity)
para ver se adequa e negocie valores, condição de pagamentos e Incoterm (1)

4 – Fechamento de Câmbio
Após aceite a cotação peça a seu fornecedor que lhe envie a Proforma Invoice
(2) para fechamento de câmbio. Para isso contrate este serviço junto a uma
Corretora de Câmbio ou Banco.

5 – Elaboração da Estimativa de Custos
Para verificar a viabilidade econômica é recomendado que faça a análise de
custos onde serão demonstrados todos os custos envolvidos na operação de
acordo com as condições de custos e responsabilidades acordadas com o
fornecedor no exterior. A Broker Comex realiza a estimativa de custos
previamente a operação e aponta ao parceiro a melhor opção para cada negócio.
6 – Serviços de Assessoria e Consultoria Aduaneira
É importante entender que o sistema de regulamentação do Comércio Exterior
Brasileiro obriga que o Importador haja de acordo com as Normas e
Procedimentos pré e pós embarques estabelecidas pelos órgãos controladores.
Para tanto, a Broker Comex dispõe de uma equipe especializada para atender e
orientar os Importadores quanto ao Tratamento Administrativo, correta
classificação fiscal, Licença de Importação, Autorização para Importação de
determinadas mercadorias, por isso se faz necessária a contratação dos serviços
de Assessoria e Consultoria em Importação. Os serviços abrangem desde a
análise documental, a Logística Internacional, Desembaraço até a entrega das
mercadorias em sua empresa ou lugar designado.

Com  estas  informações  agora  conhecidas  você  já  está  pronto  para  iniciar  a  Jornada  ao  Comércio  Exterior  
junto  a  Broker  Comex.

Vamos  juntos!!!
(1)Incoterm:	
  	
  Termos	
  de	
  negociação	
  em	
  que	
  se	
  define	
  os	
  deveres	
  e	
  obrigações	
  do	
  exportador	
  e	
  importador.
(2)Proforma	
  Invoice:	
  Documento	
  emitido	
  pelo	
  Fornecedor	
  (Exportador)	
  que	
  formaliza	
  o	
  pedido	
  de	
  compra.
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