Introdução

A China é muito conhecida no mercado
internacional por seus baixos valores de mão
de obra. O país é muito populoso e, muitas
pessoas, se tornam mão de obra barata para
o mercado de compra e venda de produtos.
Assim, os aparelhos ou objetos que são
fabricados chegam por preços menores.

Como Importar
da China

É exatamente isso que atrai tanto os olhares dos
empreendedores de todas as partes do mundo. E o
Brasil não está fora disso.
É muito importante para o mercado esse livre
comércio. Mas vendo pelo lado da concorrência, se
torna uma missão um tanto complicada para alguns
comerciantes.

A disputa de mercado fica bastante concorrida,
desfavorecendo os seus valores.
E vendo o cenário mundial, os brasileiros começam a
valorizar cada dia mais a importação de produtos da
China.
É uma forma de baratear o preço de compra de coisas
que no país são bem mais caras e também uma fonte
bem viável de negócio. Isso porque a revenda de
produtos importados, dependendo do que for, tende a
ser muito lucrativa.

Mas é muito importante lembrar uma coisa que nem
todos têm certeza, a importação de produtos da China
não significa que estarão trabalhando com um
produto falso.
Muitas grandes empresas fabricam produtos na China
por causa do baixo custo.
Então, o trabalho mais barato faz com que os valores
sejam reduzidos na hora da compra também. Tudo
isso funciona como uma corrente.

Made in China
Os produtos que são importados da China têm fama
de produtos falsos. Na verdade, essa não é uma
premissa totalmente verdadeira.
Como já foi dito, algumas grandes empresas
encontram na mão de obra chinesa a oportunidade de
aumentarem seus lucros. Então, muitos dos produtos
disponibilizados por grandes marcas também são
‘made in China’.
Isso acaba com a ideia de que tudo que vem de lá é
falsificado. De certa maneira, alguns produtos que
temos acesso em lojas mais baratas com produtos
falsificados, realmente, vêm de lá.
O país consegue exportar muito, já que é rico em mão
de obra, diga-se isso, por sua por sua grande
população.

Além do fator de mão de obra, os produtos vindos da
China têm por característica seu menor valor
monetário por causa das tarifas reduzidas que podem
ser encontradas no país.
Isso porque não há muita proteção dos direitos
trabalhistas dos chineses. Isso faz com que os
trabalhadores sejam fortemente explorados, quase
como escravos ou como tais.
Comprar um produto que seja ‘Made in China’ pode
significar também que você esteja financiando uma
grande exploração de trabalhadores.
Porém, é uma situação bem complicada, já que você
passa a financiar de alguma forma a prática de
exploração trabalhista.

Mas não há o que fazer, a tradição do país, sua
população, faz com que isso aconteça.
Isso porque se quem faz deixar de realizar a
atividade, com certeza, terá alguém para substituir.
A demanda de pessoas é muito grande, o que permite
com que se possa administrar dessa maneira abusiva
a forma de trabalho desenvolvida.
Porém, pensando em questão de demanda, os grandes
financiadores são as empresas que trabalham com a
compra de produtos pré-fabricados.
Ou seja, a mão de obra trabalha não para as grandes
empresas, mas com a fabricação de pré produtos que
irão ser finalizados por elas. Tirando a
responsabilidade da exploração dessas empresas em
quesito legal.

Importar produtos
Antes de se importar qualquer que seja o produto de
um país estrangeiro, é preciso saber para qual
finalidade a compra servirá.
Sim, é muito importante definir se a transação será
para o consumo próprio ou para a revenda no país.
Assim, os métodos de cuidados para a compra devem
ser detalhados.
Na verdade, nos dois casos é preciso realizar uma
compra segura. Mas quando está realizando uma
compra para revenda, alguns detalhes adicionais
devem ser usados como forma de tratar a segurança
do negócio.
Uma das mais importantes é a seleção dos
fornecedores de atacado. É preciso que eles sejam
muito confiáveis.

Os fornecedores que irão participar de sua transação,
além de mostrarem que são confiáveis, devem
também trabalhar bem e, assim, conhecer o mercado
brasileiro.
Ter experiência na função é importante para que não
se caia em erros comuns que o tornam fonte de
desconfiança do público consumidor brasileiro.
A mesma confiança que será requerida no seu
trabalho diante dos clientes é preciso requerer do
fornecedor.
É uma confiança repassada, na verdade. Se o produto
chegar corretamente para o consumidor, tanto os
fornecedores, como o revendedor, terão a confiança
do cliente, assim, terá a fidelidade dele com o tempo.

E para que isso tudo funciona bem, é preciso ter
alguns cuidados com regras básicas para quem
importa produtos da China ou outros países.
Além disso, é preciso conhecer muito bem alguns
termos que guiarão o trabalho e compra de produtos.
Isso para que não seja taxado, tornando o produto
mais caro e uma compra sem vantagens.

DropShipping

Esse é um dos termos que é muito importante você
ter em mente e saber exatamente o que significa.
Para quem não sabe, esse é o método de venda de
produtos sem nenhum estoque. Isso é, o distribuidor
não armazena os itens que são comprados, ele
direciona a venda do fornecedor diretamente para o
consumidor final.
Daí vem a importância de se trabalhar com um
fornecedor de confiança e que conheça bem o
mercado brasileiro. Isso porque o fornecimento será,
apenas, direcionado pelo distribuidor.
Mas o trabalho é feito diretamente com as pontas da
transação, a inicial e a final. Dessa forma, é
primordial diminuir os riscos do negócio.

E trabalhar com menos riscos significa também não
se ter a dor de cabeça de trabalhar com a mobilização
de grande capital para montar estoque.
Assim, o distribuidor não precisa comprar, aumentar
os custos com o armazenamento e esperar que haja o
interesse de algum consumidor.
Quando existir interesse de algum cliente, ele compra
o produto, funcionando como uma fonte confiável
para o processo.
E logo, o fornecedor já realiza a entrega diretamente
para o cliente final.
Elimina a parte de que seja preciso passar pelo
distribuidor para, depois, levar o produto para o
cliente.

Quando se realiza esse tipo de método, não há uma
quantidade mínima de produtos para ser pedido e o
custo que se tem inicialmente é muito baixo.
Essa técnica é usada em muitas transações,
independente do país que o produto se originar. Isso
porque é muito mais rentável e vantajoso esse tipo de
negócio para os distribuidores.
Para quem procura alguém que faça o papel de
distribuidor dos produtos importados, fica a
responsabilidade de uma boa pesquisa.
Essa necessidade se deve ao fato de existir no
mercado uma grande variedade de fornecedores.
Não dá para saber qual é confiável sem uma grande
pesquisa de mercado. Por isso, é preciso buscar o
melhor e mais responsável distribuidor.

Produtos com defeitos, cores diferentes, produtos
trocados são casos que vimos diariamente.
Daí a importância de trabalhar sempre com alguém
que exerça um trabalho responsável.
Mas encontrar fornecedores confiáveis é um grande
desafio. A única maneira efetiva de saber se eles são
confiáveis ou não é através do teste.

Então, o máximo que se consegue fazer é pesquisar
com as pessoas que já testaram os serviços.

Importando de forma legal
Os produtos que vêm da China se destacam no
mercado. Isso por todos os motivos já citados até
aqui. Mas é importante ter cuidado na hora da
importação. Isso porque mesmo com os preços de
custo mais baixos, alguns métodos não apresentam
taxas, o que torna a transação ilegal.
Então, se não há taxas tributárias brasileiras no
processo, não ilegalidade na compra.
Os gastos que os impostos daqui irão somar na
transação é preciso ser contabilizado na hora de
planejar as compras que irá realizar.
É muito importante que esse processo esteja dentro
do orçamento por inteiro para que não haja erro na
hora da finalização da compra ou revenda de
produtos vindos da China.

A compra até US$ 50 é livre de taxas. Mas a partir
desse valor é cobrada uma tributação de 60% do
preço com frete.
O produto encarece mais ainda se seu fim estiver
ligado à revenda aqui no Brasil. Isso porque é
cobrado um imposto estadual que varia, podendo
chegar até 18% do valor do produto.
Assim, quem importa da China sem os impostos,
diminuindo muito o custo das transações, está
realizando um processo ilegal.
A palavra é forte, mas deve ser frisada. Isso porque
burlar a Receita Federal do nosso país pode se tornar
uma grande dor de cabeça.
Ou seja, talvez, não lucrar tanto, mas realizar a
compra por meio legal pode se tornar uma boa
maneira de não problematizar seu futuro.

Vantagens da importação
Por mais que a importação ainda envolva muita
desconfiança, dá para ter um negócio com maiores
garantias. Isso não só de produtos vindos da China.
Mas como o cenário indica o país como um dos
exportadores mais baratos, os olhos de fornecedores
se encantam com essa oportunidade que pode ser
muito vantajosa.
Mas para se lucrar é preciso ter um pouco de
conhecimento nos negócios desse tipo de transação.
Até porque essa é a única maneira de fazer com que
sua economia de compra seja real e o negócio uma
boa escolha.
A China pode proporcionar valores menores que o
mercado interno mesmo com as tributações. É só
preciso entender o mercado de importações.

No caso, todas as importações, como qualquer tipo de
negociação financeira, têm seus riscos.
Trabalhar bem com eles é o que faz de sua compra
segura ou não. Com os produtos vindos da China é o
mesmo princípio.
E entender um pouco de como o mercado funciona e
achar um bom fornecedor fazem da compra uma
transação mais segura.
Mesmo com as taxas altas que o Brasil coloca nos
produtos importados, é possível lucrar sim com esse
tipo de negócio.
A forma de trabalhar com o Drop Shipping é a mais
eficiente, já que não é preciso ter um estoque para
revender tais produtos que são escolhidos pelos seus
clientes.

Porém, nesse caso, é preciso ter uma confiança
redobrada com o fornecedor.
Já que ele entregará diretamente para o cliente. Mas
seu nome estará envolvido na transação e aparecerá
mais fortemente.
Então, é preciso ter muita atenção para evitar todo
tipo de erro.

E com o sucesso da transação é mais fácil ter lucro, já
que consegue os produtos mais baratos e pode
revender por preços maiores, com grande ganho final.

Economia da importação

Além dos preços mais baixos já característicos, é
possível economizar mais ainda nesse tipo de
transação. Para quem está começando e ainda não
sabe em qual produto investir, é possível encontrar
alguns que fazem sucesso e se tornam uma boa saída
para venda e são produtos mais baratos.
Um deles é o relógio. Ele é um produto que tem
muita saída no Brasil. Assim, pra quem deseja
importar para a revenda, se torna uma ótima escolha,
com grande margem de lucro.
Por ser um produto com muitas opções, você pode
acabar investindo em marcas menos conhecidas e
também mais baratas ou em marcas que têm
reconhecimento internacional e são consideradas
referência no mercado.

Capinhas de celular também são produtos com
grande saída. Assim, uma ótima escolha para poder
revender e lucrar com isso.
Como o mercado de telefonia cresceu muito e se
expande cada vez mais no Brasil, se torna uma saída
viável revender cases importadas. Pois o número de
procura cresceu muito também.
E, no mercado, a busca por carregadores portáteis é
grande.

Outra alternativa rentável de importação é esse
produto. A procura é grande e, nesse caso, os
produtos que vem de fora se tornam uma forma de
baratear a venda no país. Carregar o celular com um
aparelho portátil se tona mais em conta.

Seguindo o mundo das tecnologias, quem não tem
um pen drive junto consigo pode ser considerado
uma pessoa desprevenida.
Isso porque o produto se tornou ferramenta de
trabalho, em muitos casos. Assim, a busca por ele no
mercado é grande. E a tecnologia barateada com a
importação atrai o olhar de todos.
E o caso dos cartões de memória é o mesmo. Para
expandir a memória de um aparelho do qual você
muito utiliza, seja para o trabalho ou para uso
pessoal.
A grande demanda de buscas pelo produto faz com
que ele seja um item muito lucrativo quando se pensa
em importações. Então, é outra coisa que pode ser
colocado em sua lista de produtos que terá um
público grande.

Tempo de entrega dos produtos
Quando se realiza o processo de venda e compra de
produtos importados, alguns itens devem ser bem
observados.
Os melhores fornecedores, formas de pagamento,
mas uma grande preocupação é o tempo de entrega
dos produtos.
Como eles vêm de fora do país, já é esperado um
tempo maior para o recebimento do produto. Mas
quando pensamos na China, do outro lado do mundo,
sabemos que podemos esperar meses para ter o que
compramos.
Por isso, quem consegue o menor tempo de entrega
pode sair na frente visto pelo consumidor final.

Optar pela compra de fornecedores que vendem os
produtos sem cobrar o frete para entrega, em alguns
casos, o produto pode demorar mais de 45 dias para
chegar.
Com o pagamento do frete, a compra encarece, mas o
tempo de entrega diminui. Fica aí a escolha para
quem deseja comprar produtos de fora. É sempre uma
via de mão dupla.
E o tempo não está ligado apenas ao fator distância.
Isso porque é bastante burocrática a vinda de um
produto até seu consumidor final.
Além de passar por viagens, o produto é conferido
pelos Correios e pode ir parar na Receita Federal para
ser conferido. Isso quer dizer mais tempo para chegar
ao seu ponto de destino.

Porém, hoje, as tecnologias já passam a ter grandes
pontos de referência e rastreamento. Ou seja, você
pode acompanhar seu produto e saber onde ele ficou
parado por muito tempo, por exemplo.
Assim, fica mais fácil resolver qualquer tipo de
problema também.
Isso é possível pelo número de rastreamento que você
recebe, podendo acompanhar o trajeto do pedido.
Você acompanhar o pedido não fará ter mais rapidez
no processo, por isso, é preciso muita paciência.
Todos os procedimentos que devem ser seguidos têm
um tempo para serem trabalhados, não adianta ficar
apreensivo.

Fornecedores confiáveis

Trabalhar com o mundo online já não é o método
mais confiável que as pessoas têm para transações
comerciais e financeiras.
Quando pensamos que, além de estar dentro de um
campo não tão seguro, estaremos tratando com
fornecedores que não conhecemos, pode causar
pânico.
Mas realizar um processo de importação não é um
problema de sete cabeças como se imagina em alguns
casos. É preciso se ter em mente que o conhecimento
na área é essencial para não cair em ciladas, isso é
bem verdade.
Porém, há maneiras de se ter um tipo de compra
tranquila com fornecedores confiáveis.

E a confiança só vem com testes. Não tem uma
maneira de saber se o fornecedor é o mais confiável
se não testar. Infelizmente, nesse caso, nada é 100%.
Porém, com a experiência de outros compradores e
distribuidores é possível se ter uma ideia do que
acontece. Trabalhar com os depoimentos alheios é
viável também.
Assim, há aspectos que fazem a sua busca por um
fornecedor confiável uma tarefa menos complicada.
As dicas de internautas, como já foi dito, é uma delas.
Trabalhar com a experiência dos outros pode ser uma
maneira de encurtar caminho. Mas cuidado para não
ficar preso em um padrão solto na internet, isso não é
legal quando se trata de negócios.

Agora, se você tiver receio, mesmo assim, de
trabalhar com a importação, uma maneira de adaptarse a esse universo é com a compra de produtos de
menor valor e em pouca quantidade.
Para casos de teste de fornecimento, isso é o mais
importante no começo. Até se estabelecer uma
confiança, é bacana trabalhar com essa zona de risco
intensa.
As lojas online ou sites nos quais você conseguirá
encontrar produtos para importação se especificam
por meio de seu nicho principal de vendas.
Ou seja, trabalha com a lógica de compras de
produtos específicos. Porém, é possível encontrar
aquelas que vendem de tudo também. Nesse caso, é
preciso atenção para não se perder no meio de tantos
produtos.

Na verdade, toda a atenção é pouca quando se trata
da compra de importados. E se você for um
revendedor aqui no Brasil, precisa se atentar ao fator
de poder de compra dos consumidores.
O lucro só acontece quando você vende muitos
produtos para o consumidor, mas itens que ele
busque, que ele deseja.
Dentre as lojas mais famosas para a compra de
produtos importados, estão o AliExpress e a DX.com.
Nesses dois casos, acontece a venda de produtos
diversos.
Desde produtos baratos e fáceis de comprar, até os
mais sofisticados. A revenda pode ser feita no
Mercado Livre, por exemplo, um bom suporte de
vendas.

Nesses sites, a venda de produtos mais baratos é
maior. Isso por causa da demanda que as pessoas
desejam. Capas de celulares, drones, mas também
roupas, vestidos, óculos, acessórios gerais.
Tudo isso é vendido e pode ser adquirido para a
revenda por pequenos valores.
Há também os nichos mais específicos em site de
fornecedores. No caso de maquiagem e cosméticos,
por exemplo, o shopmissa.com e o bhcosmetics.com
são os queridinhos das mulheres que buscam
variedades de produtos que irão auxiliar no setor de
beleza.
E continuando no nicho, mas seguindo para os
perfumes, um bom fornecedor é o strawberrynet.com,
que apresenta excelentes perfumes com preços muito
bons.

Para roupas, sapatos e bolsas, itens bastante
procurados pelas mulheres, duas lojas seguem como
destaque, trazendo produtos de qualidade e com
ótimos preços.

Elas são a ever-pretty.com e asia-fashionwholesale.com.
E, no play-asia.com, as pessoas que adoram games e
são muito fanáticas entram em êxtase.

Isso porque o fornecedor é uma ótima escolha na
hora de comprar games por preço mais em conta.
Claro, tudo seguindo o preço do dólar.

• Segue a lista dos fornecedores:
• AliExpress - pt.aliexpress.com/br_home.htm
• DX.com - www.dx.com
• ShopMissa – www.shopmissa.com
• BHCometics – www.bhcosmetics.com
• Strawberry Net – www.strawberrynet.com

• Segue a lista dos fornecedores:
• Ever Pretty – www.ever-pretty.com
• Ásia Fashion Whole Sale –
• www.asia-fashion-wholesale.com
• Play Asia – www.play-asia.com
• Tom Top – www.tomtop.com
• China Vasion - https://www.chinavasion.com

