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Apresentação
No mundo globalizado atual onde a tecnologia tem grande força, o relacionamento entre produtor e consumidor
é cada vez maior, aumentando a visibilidade do produtor
cada vez mais, podendo esta atravessar fronteiras e assim
gerar consumo em muitos lugares ao redor do mundo.
Neste cenário falamos sobre a exportação que, nada mais
é que a saída de um produto ou serviço do território nacional. A exportação sempre gerou grande interesse aos
empresários, em especial pelas vantagens oferecidas e
por parecer a princípio uma operação simples, pode levar
a experiências frustradas, pela falta de conhecimento de
gestores e empresas que tenham interesse em explorar o
mundo em carreira solo.
Este e-book visa nortear gestores e empresários quanto
ao cenário da exportação. Nele mostramos as vantagens
da exportação e levantamos também alguns pontos importantes que devem ser observados antes de iniciar sua
primeira operação.
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Por que exportar?
A exportação representa para empresa um crescimento
não só no mercado externo, mas também no mercado
interno quanto:
• Crescimento da empresa e lucros
• Aumento da competitividade
• Visibilidade internacional
• Aproveitamento de sazonalidade
• Aprimoramento de produtos
“A empresa que passa a exportar de forma sustentável,
geralmente, obtém melhoria da sua imagem com
fornecedores, bancos e clientes e isso se reflete, também,
em suas operações no mercado interno. ”
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Planejamento
interno
É muito importante ter um conhecimento sólido sobre o
negócio da empresa, antes de se arriscar no mercado exterior.
Alguns pontos relevantes que você deve saber são:
• Saúde financeira da empresa;
• O produto ou serviço oferecido é competitivo;
• Capacidade para o aumento de produção;
• Analisar vantagens e desvantagens da expansão
interna x externa;
O que se pretende com a exportação?
É muito importante firmar alguns objetivos com a decisão
de exportar para analisar de forma realista cada item citado acima.
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Definição do produto
ou serviço
Após uma ampla análise interna, é o momento de definir
qual ou quais produtos ou serviços serão exportados.
E então definir o preço para exportação.
Classificação de mercadorias
Após esta definição, deve ser feita a classificação do(s)
produto(s) através da identificação correta do “NCM” –
Nomenclatura Comum do Mercosul, o que possibilitará
saber as exigências aduaneiras necessárias para a exportação de cada produto escolhido.
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Estudo de Mercado
para Exportação
Fazer uma análise profunda do país (e região) a ser
explorada é fundamental. Analisar questões como:
População
Avaliar o crescimento da população e idade média
populacional, para saber se o público alvo do teu
produto estará em alta.
Situação econômica
PIB e renda per capita.
Poder de consumo da população, a população terá
condições de adquirir o produto proposto?
Situação política e legal
Um país com uma situação política conturbada
aumenta os riscos.
Cultura
Fator importante que pode indicar a aceitação do
produto.
Geografia
Fator importante para estudar a logística, como teu
produto chegará ao importador, isso interfere no custo.
Competidores internos
Conhecer quem são os concorrentes é fundamental para
entrar na preferência dos consumidores locais.
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Busca de
importadores
Após definir o produto e o mercado a ser explorado é o
momento de encontrar parceiros que tenham interesse
em importar o produto ou serviço oferecido para revenda ou uso.
Participação em feiras no país e região escolhida
contribui muito para aumento da visibilidade.
Estratégias de marketing internacional é importante
também em especial se for um produto novo.
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Comerciais
Exportadoras | Trading
São muitas as ações que envolvem o processo de exportação, e isso demanda um departamento completo subdividido em diversos setores, que deve contar com profissionais capacitados em prospectar mercados e clientes
(comércio internacional), profissionais que cuidem da parte de logística internacional (que envolve todo desembaraço aduaneiro), e profissionais que cuidem da parte tributária (câmbio internacional), entre outros. E desta forma o
negócio que seria lucrativo, pode gerar despesas que não
os tornem tão atrativos.
Neste seguimento existem as empresas “Comercial exportadora e importadora” ou “Trading”. Estas empresas são
especializadas em todo o processo de exportação, contam
com profissionais específicos e capacitados.
Para diversas empresas é muito vantajoso realizar as exportações através destas empresas ao invés de criar uma
nova área dentro da sua estrutura organizacional.
Estas empresas podem também adquirir o produto de determinada empresa para revendê-lo no exterior, assumindo assim todos os riscos do processo, o que pode trazer
algumas vantagens para o produtor.
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Sobre a Gaal Trading
A Gaal Trading é uma empresa que quer conquistar você,
oferecendo serviços de qualidade com um trabalho honesto e maduro. Como parte do Grupo Santos Pride, (que
conta com mais de 10 anos de experiência), mesmo jovem
a Gaal Trading traz uma grande experiência em logística
internacional (importação e exportação). A Gaal Trading
ajuda os seus clientes no processo de internacionalização,
em forma de consultoria e também promovendo exportações e importações de produtos e serviços.
Principais soluções:
1. internacionalização: onde nós contribuímos com todo
suporte para que o nosso cliente, de forma independente,
busque e se firme no mercado internacional;
2. exportação e importação: através de nossa rede de
contatos, buscamos abrir portas em novos mercados para
nossos clientes, assim expandindo a sua marca pelo mundo;
3. compra e revenda de produtos: neste módulo compramos o produto de nosso cliente para revendê-lo no mercado externo, assumindo assim todo o risco envolvido no
processo de exportação.
Com estas soluções, contribuímos de forma direta ou indireta para o crescimento de nossos clientes, tanto no mercado externo como também no mercado interno, além de
contribuir para o aumento de empregos e giro da economia.

Focar no trabalho e Acreditar no sucesso,
esse é o caminho!
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Para mais informações, entre em contato!
Teremos enorme alegria em atendê-lo!

Av. Senador Feijó, 686 - 17º andar, sala 1719
Vila Mathias - Santos - São Paulo - Brasil
CEP 11015-504
contato@gaaltrading.com.br
Tel: +55 13 3219 1516

