
É fato que hoje a concorrência é globalizada e quem não possui competitividade e 
inovação encontrará grandes dificuldades. Os produtos internacionais chegam ao 

Brasil cada vez mais facilmente e a exigência dos consumidores aumenta 
progressivamente na busca de soluções de maior qualidade e menor preço. O jeito, 

então, é utilizar a importação para criar novas oportunidades. Assim sendo, elencamos 
nesta matéria alguns dos principais motivos para sua empresa importar.
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MOTIVOS PARA

SUA EMPRESA

COMEÇAR A
5 

IMPORTAR

REDUÇÃO DE CUSTOS
Em alguns casos, a importação direta possibilita 
uma redução superior a 50% se comparada com a 
compra nacional. O custo total da importação, 
considerando o produto, o frete internacional, o 
desembaraço aduaneiro, a armazenagem, os 
impostos e todas as demais taxas envolvidas, 
pode gerar uma economia considerável em um 
momento econômico no qual as vantagens 
competitivas estão nos detalhes. Com o custo 
mais baixo, é possível promover melhores preços, 
ganhando no giro do produto ou, ainda, aumentar 
a margem na venda, além de manter os preços.

INDEPENDÊNCIA DE 
FORNECEDORES LOCAIS

Ao aderir ao mercado internacional, sua empresa 
sempre será mais competitiva, mesmo quando 
não importar. A sua empresa multiplica a sua 
capacidade de abastecimento e o parâmetro é 
mais completo na hora da decisão. Isso mesmo: o 
simples fato de conhecer o mercado internacional 
e possuir contato com fornecedores em outros 
países certamente lhe propiciará a independência 
de um fornecedor local e um maior poder de 
negociação. Em posse da opção de adquirir o 
produto em outro país, você poderá negociar 
melhores preços e condições de pagamentos 
para que continue a comprar no mercado interno.
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PRODUTOS DIFERENCIADOS
Alguns países são especialistas em eletrônicos; outros, 
em produtos alimentícios; outros, em tecidos, etc. A 
aproximação com empresas de determinados seg-
mentos em países que lançam as tendências de 
mercado é muito importante para que você possa estar 
um passo à frente do mercado interno ou, simplesmen-
te, para agregar um produto diferenciado ao seu 
portfolio. Produtos inovadores também possuem 
maior valor agregado e, consequentemente, permitem 
uma margem de lucratividade superior. Há exemplos 
frequentes de empresas que encontraram produtos 
inovadores no exterior com custos compatíveis aos 
produtos de mercado interno.

EXCLUSIVIDADE
Ao adquirir produtos diferenciados, você automatica-
mente se torna único e exclusivo, o que lhe garantirá 
um incremento nas vendas, podendo até gerar um 
novo nicho de mercado.

IMPORTAÇÕES EM PEQUENAS 
QUANTIDADES

Muitas vezes, as pessoas acham que é preciso negoci-
ar grandes quantidades ou, no mínimo, um container 
para que seja possível importar; porém, é perfeitamen-
te viável importar pequenas quantidades. Disponibili-
zamos duas ferramentas importantíssimas para isso – 
o transporte fracionado, que permite à empresa 
importadora pagar o frete internacional somente do 
espaço que a carga ocupa no container, reduzindo 
drasticamente o custo logístico das pequenas importa-
ções; e o estudo de viabilidade econômica, para que 
você saiba exatamente o custo da importação antes de 
executá-la, tornando-a verdadeiramente a ferramenta 
certa para sua empresa crescer e faturar mais!
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