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Objetivo: Curso prático de comércio exterior para aqueles que desejam fazer a sua primeira importa-

ção da maneira correta, sem improvisos. Iremos mostrar de forma clara e objetiva, como um processo 

de importação deve ser conduzido para ter sucesso. O conteúdo será amplo, dando dicas para quem 

quer importar para uso pessoal e para aqueles que desejam importar em  grandes volumes.

STARTUP IMPORTAÇÃO - COMO INICIAR

SEU PRÓPRIO NEGÓCIO NO COMÉRCIO EXTERIOR

Curso sob Regulamentação do Decreto 5.622 de 19/12/2005 – MEC 

Carga horária: 180h (3 meses de duração) – Modalidade: Online 
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Módulo 1: Introdução a Importação – 30h.

Por que importar?

Tipos de importação? 

Bagagem.

Drop Shipping.

R.T.U.

Importação simplificada.

Importação indireta.

Importação direta.

Módulo 2 - Noções Básicas de Comércio Exterior – 25h.

Estrutura do comércio exterior brasileiro.

Classificação das mercadorias.

Meios de pagamento.

Modais de transporte.

Acordos.

Câmbio.

Documentos internacionais.

Licenças de importação.

Despacho de importação.



Fontes de pesquisa de fornecedores.

Solicitação de cotações.

Recebimento de amostras.

Negociação.

Previsão de custo da importação.

Contratação do transportador e seguradora.

Acompanhamento da produção e embarque.

Pagamento.

Acompanhamento do despacho.

Acompanhamento dos custos e ajustes no processo.
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Módulo 3: Planejamento do Negócio Importação – 35h.

Módulo 4: Implantação do Projeto – 35h.

Registro importador.

Estrutura interna – contração de responsáveis, definição de responsabilidades.

Contratação dos parceiros em comércio exterior – despachante, transportador, banco.

Criação do fluxo interno.

Documentos internos de controle.

Módulo 5: Prospecção de Fornecedores – 35h.

Definição do negócio.

Pesquisa de mercado.

Registros dos produtos.

Metas e objetivos.

Estrutura necessária.

Canais de relacionamento com o mercado.

Origens dos recursos.

Despesas.

Estoque mínimo.

Avaliação dos riscos (cambiais, técnicos).

Fluxo de caixa.



Elaborar um plano de ação para a primeira importação, considerando os aspectos legais, 

logísticos e financeiros.

A Abracomex em parceria com a Massachusetts Institute Of Business - MIB oferecerá gratuitamente 

aos alunos aprovados um módulo adicional. Neste módulo você será capacitado para atuar como 

um Consultor Empresarial, sendo preparado para lidar com o mercado competitivo, atuando na 

elaboração de projetos de consultoria, no diagnóstico técnico das necessidades empresariais, entre 

outros pontos importantes para a formação do consultor.
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Módulo 6: Elaborar Plano de Ação – 20h.

*Módulo Adicional: Consultoria Empresarial – 20h. 



1. Portal Educacional: Área acadêmica e o local de estudo. Onde os alunos acessam seu 

cadastro administrativo, financeiro, bem como os materiais didáticos do curso, interage 

com os demais alunos, tutores e realizam atividades.

2. O endereço do Portal Educacional é: www.ensinocomex.com.br

3. Os conteúdos do curso podem ser acessados em qualquer dia a qualquer horário, até o 

prazo final do curso, de acordo com o calendário da turma, disponível no Portal Educacio-

nal.

4. Veja como é fácil estudar na Abracomex acesse: Apresentação do Portal de Ensino - 

http://bit.ly/portal-ensino

5. Duração do Curso: 3 meses.

MATRICULE-SE

0800-718-3810 inscricao@
abracomex.org abracomex.org
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