
TRADE

Angelica Posadas
Gestora Estadual de Internacionalização

De empresas do SEBRAE - SP



PRINCIPAIS PASSOS PARA 
EXPORTAÇÃO



1. ANÁLISE DE GESTÃO INTERNA

• Produção (operacional)

• Recursos humanos (capacitação)

• Fluxo de vendas (finanças)



2. CAPACITAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO

Necessidade de conhecimento técnico de assuntos como:

• Sistema Harmonizado

• Logistica Internacional

• Tributos na exportação

• Processo de emparque e desembarque

• Formação de Preço internacional

• Registro e documentação para exportação, etc.

Entidades: Sebrae, APEX, Invest SP



3. IDENTIFICANDO MIX DE PRODUTO

O empresário deverá avaliar a capacidade produtiva da
empresa para o mix escolhido. Para isso, deve-se considerar:

• Aproveitamento da capacidade

ociosa;
• Elasticidade para atender aos

mercados interno e externo;
• Necessidade de investimentos

em expansão da produção.



1. Identificar seu produto no mercado internacional

2. Identificação de mercados potenciais – analisar importações de
produtos similares para identificar esses mercados;

3. Escolher os países com maior potencial para fazer uma pesquisa
de mercado profunda.

4. IDENTIFICAR POTENCIAIS MERCADOS

Fontes de apoio: Comex stat, Mapa de Oportunidades Apex-Brasil, etc. 



1. Geografia do país;
2. Analisar preço de produtos similares

praticado no mercado local;
3. Identificar principais concorrentes do

mercado nacional e internacional;
4. Identificação de barreiras comerciais -

pesquisar as tarifas aplicadas a determinado
produto pelo país importador;

5. IDENTIFICAÇÃO DE MERCADO ALVO 
PESQUISA



Analisar as exigências técnicas do produto, pesquisar as informações
necessárias que devem ir no rótulo da embalagem e as certificações
exigidas pelo país e importador.
Programas que apoiam na adequação do produto:

6. ADEQUAÇÃO DO PRODUTO



Uma vez que o empresário conte com produto adequado para
o mercado escolhido, ele deverá decidir qual o canal de
exportação deverá usar:

- DIRETA

- INDIRETA

7. EXPORTAÇÃO



Baixe nosso e-book

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/feiras/programa-de-

internacionalizacao-sebrae-sp,6ea49730e378e510VgnVCM1000004c00210aRCRD

Acesse nossa página Sebrae Trade: : tinyurl.com/y9bro6g3
Na página você encontrará:

- Nossos principais webinars;
- Calendário de missões internacionais;
- Calendário de Rodadas nacionais e Internacionais e muito mais!
- Consultorias de comercio exterior gratuitas: 0 800 570 0800

Próximo webinar 18/09 Primeiros passos para Importação: https://bit.ly/3hbMIvK
Trilha de exportação SEBRAE & APEX a partir de outubro: https://bit.ly/2EFmuVi

Oportunidade para internacionalização via ecommerce: 
https://ecommerce.institute/ecommerce-para-exportacao/

QUER APRENDER MAIS?

https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/feiras/programa-de-internacionalizacao-sebrae-sp,6ea49730e378e510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://tinyurl.com/y9bro6g3?fbclid=IwAR3SOYIbIsfsBFOzMfNukSFHDKqkjLmHm-73Wv1F4QOeVeB214AG_5jZCJg
https://bit.ly/3hbMIvK
https://bit.ly/2EFmuVi
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