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Com o
Exporta
Fácil,
exportar é
pra todo
mundo.

Inclusive
pra você.

Qualidade e competência
o empreendedor
brasileiro já tem. Com o
Exporta Fácil, ele pode
crescer e avançar,
mostrando o que o Brasil
tem de melhor para o
mundo inteiro. Os
Correios cuidam de tudo.
De qualquer cidade
brasileira, é possível
exportar para qualquer
lugar do mundo.

Sem burocracia. Fácil.
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10 MOTIVOS
para exportar com os Correios
Capilaridade
Os Correios possuem mais de 11 mil agências
e o Exporta Fácil está presente em todas elas.
Ou seja: em qualquer lugar do território
nacional, você tem acesso ao mercado
exterior. Até mesmo nas localidades onde não
existe nenhuma unidade física da aduana.
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1

Conhecimento do
mercado nacional
Os Correios realizam mais
de 29 milhões de entregas
por dia

Experiência no
mercado internacional
Entrega em mais de 200 países
e territórios em todo o mundo.
4

Maior variedade no
portfólio de serviços
Tem sempre um serviço que
combina com as suas
necessidades e as da sua
empresa.

4

Coleta

5

Além da maior rede de
atendimento do País, é possível
que os Correios coletem as suas
encomendas.

Desembaraço

6

As ferramentas alfandegárias
oferecidas pelos Correios são
um grande diferencial para
quem deseja entrar no
mercado internacional.
5

Preços fixados em real

7

Sua empresa consegue fazer
planejamentos a longo prazo, pois
não fica sujeita às variações
cambiais.

Não tem burocracia
Os Correios cuidam de toda a parte
burocrática, como documentação e
logística. E você pode se
concentrar no que mais interessa:
o seu produto.

9

8

É muito fácil
Os Correios simplificam todo o
processo de exportação. Para fazer
suas remessas ao exterior, você só
precisa preencher um único formulário
eletrônico.
Acesse aqui a pré-postagem internacional

10

Válido para empreendedores
individuais e empresas de
todos os portes.
Qualquer empresa pode enviar remessas
para o exterior
6

Entendendo a Exportação
O novo processo de exportação é realizado por meio de
Declaração Única de Exportação (DU-E) e busca adequar
o controle aduaneiro e administrativo ao processo
logístico de exportação, de maneira eficaz e segura.
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Com o Exporta Fácil você preenche um
único formulário eletrônico e os Correios
fazem o resto.
Isso gera vantagens:
• Mais agilidade.
• Menos burocracia.
• E menos custos, uma vez que
dispensa a necessidade de
contratar um despachante.

Em outras palavras, você envia
seus produtos para o mundo
inteiro, sem burocracia, sem
custos adicionais e com a
qualidade dos Correios.
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Quem pode usar
o Exporta Fácil?
•

Empresas de todos os tamanhos; pequenas, médias e
grandes.

•

Empreendedores individuais, como artesãos e agricultores.

•

E pessoas físicas, desde que não se caracterize como
habitualidade e/ou prática de comércio.

O que posso exportar?
•

Documentos

•

Produtos com valor comercial

•

Amostras

•

Presentes

Conheça as
principais
regras do
Exporta Fácil:

•

Os pacotes podem ter até 30kg.

•

E sua empresa pode enviar mais
de um pacote por remessa.

•

A soma das dimensões do pacote
(largura + altura + profundidade)
deve ser menor ou igual a 3
metros.

Importante:
Os limites de peso e dimensões podem variar
de acordo com o serviço e o país de destino.
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É fácil mesmo!
Você resolve tudo
em poucos passos

1
Vá até uma agência dos
Correios em qualquer
lugar do País.

3
Anexe os documentos
instrutivos para desembaraço
(Nota Fiscal, Fatura
Proforma, Fatura Invoice).

2
Preencha a Pré-postagem
Internacional em nosso site.
Ela é simples e
autoexplicativa.

4
Faça a postagem na agência.

5

Pronto. Pode deixar que os Correios
cuidam do resto pra você.
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As modalidades de remessa

Uma opção adequada para
cada tipo de necessidade.

Conheça as modalidades de entrega
do

Exporta Fácil.

São quatro opções diferentes de
entrega. Escolha aquela que combina
mais com as suas necessidades.
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Envio de
Mercadorias

Sedex Mundi Mercadoria
Para quem tem urgência na entrega. O serviço Premium de envio de
mercadorias para fora do Brasil.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
•

Peso Máximo: 30 kg

•

Embalagem Gratuita

•

Pré-postagem via internet

•

Rastreamento completo

•

Indenização automática para casos de extravio

•

Preços competitivos pagos em Real

•

Central de Atendimento ativa para facilitar a entrega

•

Garantia de entrega no prazo combinado

SERVIÇOS OPCIONAIS:
•

Indenização adicional até o limite de US$ 20.000,00 no valor da
mercadoria em Nota Fiscal.

Prazo de entrega garantido:
de 3 a 19 dias úteis
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Envio de
Mercadorias

EMS Mercadoria
Para quem quer velocidade na entrega. Serviço internacional expresso
para envio de mercadorias para fora do Brasil.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

•

Peso máximo: 30 kg

•

Indenização automática

•

Possibilidade de rastreamento do objeto

•

Rede distribuição: mais de 175 países

•

Prioridade na entrega

SERVIÇOS OPCIONAIS:
•

Aviso de Recebimento – AR (de acordo com o país de destino)

•

Indenização adicional até o limite de US$ 10.000,00 no valor da
mercadoria em Nota Fiscal (conforme limite de aceitação do país de
destino).

Prazo de entrega estimado:
de 6 a 19 dias úteis.
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Envio de
Mercadorias

Leve Internacional
Para quem deseja conciliar prazo de entrega e preço.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

•

Peso máximo: 2 kg

•

Rede de distribuição em mais de 200 países

•

Indenização automática

•

Envio de presentes e amostras com valor máximo de até

R$ 1.000,00
SERVIÇOS OPCIONAIS:
•

Aviso de Recebimento (AR) (de acordo com o país de destino)

Prazo de entrega estimado:
de 6 a 20 dias úteis.
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Envio de
Mercadorias

Mercadoria Econômica
Para quem quer pagar menos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
•

Peso máximo: 20 kg

•

Rede de distribuição em mais de 200 países

•

Indenização automática

SERVIÇOS OPCIONAIS:
•

Indenização adicional até o limite de US$ 5.000,00 no valor da
mercadoria em Nota Fiscal (conforme limite de aceitação do país
de destino).

Prazo de entrega estimado de
12 a 28 dias úteis
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Envio de
Documentos

Sedex Mundi Documento
Para quem tem urgência na entrega. O serviço Premium de envio de
documentos para fora do Brasil.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- Peso Máximo: 10 kg
- Pré-postagem via internet
- Rastreamento completo
- Indenização automática para os casos de extravio
- Preços competitivos pagos em Real
- Entrega no domicílio destinatário
- Central de Atendimento ativa para facilitar a entrega
- Garantia de entrega no prazo combinado

Prazo de entrega garantido:
de 3 a 19 dias úteis.
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Envio de
Documentos

EMS Documento
Para quem quer velocidade na entrega. Serviço internacional expresso
para envio de documentos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- Peso máximo: 30 kg
- Pré-postagem via internet
- Indenização Automática
- Possibilidade de rastreamento do objeto
- Rede distribuição: mais de 175 países

- Prioridade na entrega
- Envelopes padronizados gratuitos
SERVIÇOS OPCIONAIS:
- Aviso de Recebimento – AR (de acordo com o país de destino)

Prazo de entrega estimado:
de 6 a 19 dias úteis.
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Envio de
Documentos

Documento Prioritário
Para quem deseja conciliar prazo de entrega e preço.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- Peso máximo: 2 kg
- Indenização Automática para objeto registrado
- Rede distribuição: mais de 200 países
SERVIÇOS OPCIONAIS:
- Registro.
- Aviso de Recebimento – AR (de acordo com o país de
destino)

Prazo de entrega estimado:
de 7 a 27 dias úteis.
18

Envio de
Documentos

Documento Econômico
Para quem quer pagar menos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- Peso máximo: 5 kg
- Menor Preço
- Rede distribuição: mais de 200 países

Prazo de entrega estimado:
de 10 a 31 dias úteis.
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Ainda tem dúvidas sobre
qual serviço combina
melhor com suas
necessidades?

Veja a tabela abaixo:
PREMIUM

EXPRESSO

STANDARD

ECONÔMICO

Sedex Mundi
Mercadorias

EMS
Mercadorias

Leve
Internacional

Mercadoria
Econômica

Sedex Mundi
Documentos

EMS
Documentos

Documento
Prioritário

Documento
Econômico

Velocidade

Preço
Informação
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Informações
adicionais
para quem
vai exportar
Como é calculado o preço das
remessas no Exporta Fácil?
O preço de envio de encomendas
com destino internacional varia de
acordo com: o serviço de envio,
cidade de origem, cidade e país
de destino, peso, dimensões do
pacote e serviços adicionais
contratados.

Clique AQUI e simule o
preço de envio de sua
encomenda com
destino internacional
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Documentação mínima exigida

Para qualquer destino:
Conhecimento de
Embarque
(Formulário de postagem CP72/AWB).
• Nota Fiscal.
• Fatura Comercial
(Commercial Invoice).
•

Outros documentos podem
ser exigidos de acordo com
as exigências da aduana de
destino.
Exemplos:
• Certificado de Origem,
• Licença de exportação,
• Visa Têxtil (carimbo).
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Segurança para cada
encomenda
Os Correios disponibilizam dois tipos de indenização
para as encomendas enviadas ao exterior:

Indenização
Automática

Indenização
Opcional

Valor do
ressarcimento
depende da
modalidade escolhida
para o envio.

Pode ser adquirida no
momento da postagem para
aumentar a segurança no envio
de mercadorias que tenham
valor acima da Indenização
automática. O valor do prêmio
da Indenização opcional
equivale a 2,0% do valor
declarado e é a única forma de
assegurar o ressarcimento
completo do valor
correspondente ao objeto,
mais as taxas postais. Para o
envio Expresso EMS Mercadoria
e Premium Sedex Mundi
Mercadoria o prêmio equivale a
1,5% do valor declarado.
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Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
A NCM funciona como o RG da mercadoria, isto é, todo o
produto deverá ser classificado de acordo com a NCM,
pois a fiscalização do mundo todo reconhecerá o produto
por meio dela. A NCM é composta de 8 dígitos e sua
classificação é responsabilidade do exportador, pois
somente ele conhece a definição técnica e exata do
produto que está exportando. Caso precise, os Correios
disponibilizam a lista de NCM

Além disso, alguns sites disponibilizam esta
consulta na internet:
• OMA – Organização Mundial de Alfândegas
• SRF – Secretaria da Receita Federal
• Mercosul

• Brasil Export
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio –
MDIC
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Veja o que não
pode ser exportado
Antes de exportar, é importante conhecer
as restrições da aviação civil internacional
e da legislação postal. Bem como as
disposições legais emitidas pelos órgãos
reguladores do comércio exterior
brasileiro, que proíbem a saída do Brasil de
certos tipos de mercadorias.
Alguns destinos não aceitam objetos
específicos que não estão listados aqui.
Assim, convém prosseguir sua consulta às
restrições específicas de cada país, no
site da UPU – União Postal Universal.
Acesse aqui
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Lista de proibições gerais
•

Explosivos

•

Líquidos

•

Sólidos inflamáveis

•

Gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos sob
pressão

•

Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos

•

Tóxicos e substâncias infecciosas, outras substâncias
médicas

•

Material radioativo

•

Corrosivos

•

Produtos diversos perigosos

•

Drogas Proibidas por Lei

•

Criaturas Vivas

•

Animal Morto

•

Dinheiro em Circulação

•

Artigos Indecentes ou Obscenos

•

Objeto cujo Conteúdo Atente contra a Segurança
Nacional
Além disso, cada país possui algumas restrições específicas.
Para consultar a lista completa, e acesse o site da UPU aqui.
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Quer ainda mais vantagens na
hora de exportar?
Se você exporta ou pretende exportar com
alguma frequência, pode optar por fechar um

contrato com os Correios.
Além de todos os benefícios que o Exporta
Fácil traz para sua empresa, você passa a
receber muitas outras vantagens.
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Números
100% dos

41% dos

municípios
atendidos
pelos Correios

municípios
atendidos
pelo Banco
Postal

+ 1 milhão de
encomendas
entregues por dia

91,33% de
distribuição
postal nos
distritos
brasileiros

+ 19 milhões
de mensagens
entregues por dia

+ 11,7 mil de
agências de
atendimento

25 mil veículos
próprios
1 milhão de km
rodados/dia (última
milha)
25 milhões de objetos
distribuídos/dia
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105 mil empregados:
55 mil carteiros
23 mil atendentes
27 mil outros

Capacidade de
tratar 2,5
milhões de
encomendas/dia
e 25 milhões de
mensagens/dia

11 linhas
aéreas
309,7t de
carga aérea
transportada
por dia

Que tal começar
a exportar agora?
Clique aqui e prepare sua
exportação

