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Trading Company

A trading company deve ser constituída com base no 
Decreto-Lei nº 1.248/72.

Registro especial na SECEX e SRF;

Ser constituída sob forma de sociedade por ações;

Possuir capital mínimo fixado pelo Conselho 
Monetário Nacional.
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História das Trading Companies

A finalidade era comprar matéria-prima 
para a indústria têxtil e vender para o 
mundo produtos acabados.

Desde os tempos dos fenícios, as tradings existem, 
passando pelas antigas sociedades européias de comércio 
até as modernas tradings que tiveram seu maior 
desenvolvimento no Japão.

História das Trading Companies

Exportação de Algodão – mais de 15 paises
China, Paquistão e Indonésia, Japão, Bolivia, China, 
Bangladesh, Coréia e Índia. 

Exportação de Café – mais de 50 países
EUA, Alemanha, Itália, Espanha e Japão
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Trading Company

Principais serviços de uma trading company:

Exportação;
Importação;
Agenciamento de operações;
Financiamento;
Representação comercial;
Assessoria tributária e fiscal.

Trading Company no Brasil

Atualmente existem aproximadamente 171 Trading 
Companies no Brasil, de acordo com a Secretaria de 
Comércio Exterior – SECEX.
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Fluxograma de Exportação via Trading

Estratégia de 
pagamento, análise de 
crédito e elaboração 
da fatura comercial

Negociação com o 
importador, 
elaboração da fatura 
pro forma e envio ao 
importador

Planejamento e 
pesquisa de mercado 
junto com o 
exportador

Emissão de nota fiscal 
de venda para 
exportação para 
Trading

Elaboração do 
packing list

Preparação da 
mercadoria para 
embarque

Fechamento do 
câmbio e repasse do 
valor negociado para 
o Exportador.

Trâmites documentais 
e financeiros (câmbio)

Logística, 
desembaraço 
aduaneiro e 
averbação junto à 
SRF

Exportador

Vantagens da exportação com a Trading

Agentes no exterior para mediar as negociações com os 
clientes;
Avaliação criteriosa de fornecedores e clientes;
Acesso a crédito para financiamento das operações;
Habitualidade em operações de exportação e importação.
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Fluxograma de Importação via Trading

Operação por conta e ordem de terceiros

Cliente faz a 
compra no 
mercado externo

Coordenação da 
entrega dos 
produtos

Transferência das 
mercadorias para 
o cliente

Desembaraço 
aduaneiro

Monitoramento 
das mercadorias 
da origem ao 
destino

Análise 
documental e 
verificação fiscal 
dos produtos

Coordenação do 
embarque da 
mercadoria

Confirmação do 
pedido com o 
exportador e 
preparação da 
documentação

Recebimento do 
pedido do cliente

Importador

Fluxograma de Importação via Trading

Operação de compra e venda por encomendante determinado

Cliente faz o 
pedido para a 
Trading

Entrega e/ou 
distribuição dos 
produtos e 
controle de 
estoque

Venda dos 
produtos 
encomendados 
pelo cliente

Desembaraço 
aduaneiro

Monitoramento 
das mercadorias 
da origem ao 
destino

Análise 
documental e 
verificação fiscal 
dos produtos

Coordenação do 
embarque da 
mercadoria

Confirmação do 
pedido com o 
exportador e 
preparação da 
documentação

Compra dos 
produtos no 
mercado externo

Importador
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Fluxograma de Importação via Trading

Operação de Compra e venda

Análise 
documental e 
verificação fiscal 
dos produtos

Coordenação do 
embarque da 
mercadoria

Confirmação do 
pedido com o 
exportador e 
preparação da 
documentação

Compra dos 
produtos no 
mercado externo

Planejamento e 
pesquisa no 
mercado interno

Divulgação da 
marca e do 
produto no 
mercado

Controle de 
estoque

Venda, 
coordenação da 
entrega e/ou 
distribuição dos 
produtos

Desembaraço 
aduaneiro

Monitoramento 
das mercadorias 
da origem ao 
destino


