Aprenda Como Importar

Roupas

Introdução
Este ebook é tipo um guia básio, as informações são
legítimas e válidas, contudo, para quem quer ir mais
longe, indico o seguinte:
http://melhor.ws/go/importarchina
Se você está querendo importar da china para
revender aqui no Brasil, certamente é pelo fato de que
você comprará a um preço menor e revenderá a um
preço maior, sendo que a diferença será o teu lucro.
Por exemplo, se tu comprar um celular por $100
dólares da china e revendê-lo aqui no Brasil por R$ 300
reais, temos que o teu lucro foi mais ou menos R$100
reais. É assim que o pessoal ganha dinheiro com
revenda de produtos importados. Quando você vai
importar produtos, ou você compra e armazena o
produto na tua casa para poder enviar para o teu
próprio comprador ou você trabalha com dropshipping,
ou seja, manda o vendedor enviar direto para o
comprador. Mais para frente vou te explicar melhor
como funciona o DropShipping, mas como se trata da
melhor forma para se trabalhar, a seguir as dicas são
para esta forma de trabalhar.

Como Ganhar Dinheiro
Bem, como eu disse no início, trata-se de ganhar
dinheiro com revenda de produtos. Você compra a
preço x e vende a preço y, sendo que a diferença é
exatamente o teu lucro. A grande vantagem de se
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importar produtos é que você tem uma margem de
lucro muito grande sobre cada venda, por exemplo, é
comum ganhar até 100% de lucro sobre cada venda
que você faça, porém exige certo trabalho seu, pois
você terá de fazer a compra no site do vendedor e
mandar entregá-la no endereço do cliente. Você
também deverá estar sempre verificando se um
fornecedor continua trabalhando com tal produto. Por
exemplo, se tu fizeste 100 anúncios de mercadorias lá
no Mercado Livre, deverá estar sempre verificando se o
teu fornecedor (fornecedor da China) ainda está
fornecendo o produto que você está anunciando. Já
que falei do Mercado Livre, é interessante dizer que
uma forma interessante de se ganhar dinheiro é sendo
um afiliado do Mercado Livre. O mercado livre tem um
programa de afiliados chamado Mercado Sócios, onde
tu pode ganhar comissões sobre vendas geradas a
partir do teu link. A vantagem é que tu não precisa se
preocupar com compra e entrega de mercadoria, nem
atendimento ao cliente nem nada, basta divulgar os
produtos, o resto é automático. Quem ficou
interessado, dê uma lida neste artigo:
http://ganhardinheiroblog.net/ganhar-dinheiro-commercado-livre-socios
Para quem vai tentar trabalhar com Importação
de produtos da China mesmo, veja como você poderá
vender os produtos.
1- Você poderá anuciar os produtos do anunciante
em teu próprio site ou blog.
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2- Você poderá anunciar os produtos para venda
no Mercado Livre ou Todaoferta da UOL.
3- Você poderá anunciar os produtos para venda
em sites de classificados, etc.

DROP SHIPPPING

Muito se tem falado ultimamente sobre DropShipping,
mas você já parou para pensar nisso? Você sabe o que
é DropShipping? Sabes o que significa DropShipping?
Pois bem, vou falar um pouco sobre o que é
DropShipping.
DropShipping consiste em uma categoria de vendas
online onde o vendedor não possui estoque, ele na
verdade revende produtos de outros, porém sem
adquirí-los. A coisa – para seu melhor entendimento –
funciona praticamente assim:
a) Vendedor olha produto em um site estrangeiro e
anuncia-o em seu próprio site (mesmo sem
comprá-lo)

b) Cliente Olha o produto no site do vendedor e
compra-o.

c) Vendedor compra produto do vendedor
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estrangeiro e manda entregar direto no endereço do
cliente.

Entenderam a jogada? Claro que o Vendedor anuncia
o produto em seu próprio site com um preço superior
ao que ele comprou, oras, é exatamente essa diferença
de valor que gerará o lucro do vendedor.
Qual a vantagem de DropShipping:
Vejam minha lista de vantagens:
- Qualquer um pode iniciar um negócio sem precisar de
capital inicial.
- Não há disperdício de mercadoria, pois não há
estoque de produtos.
- Você pode vender milhares de produtos de diferentes
fornecedores
- Muitos sites fazem entrega gratuita do produto (Frete
Grátis)

Desvantagens de DropShipping:
Sim, existem desvantagens, muitas inclusive tem
levado muitos a desistir da idéia, vejamos algumas:
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- Demora na entrega (Como trata-se de produto
oriundo do exterior, a entrega pode levar de 15 a 45
dias)
- Passível de taxação (O produto pode ser taxado na
alfândega, isso quer dizer que pode ser apriendido e
para retirá-lo, você terá de pagar as taxas devidas ao
governo).
- Você precisa estar sempre atualizando os produtos
(tanto valores como disponibilidade, visto que seu
fornecedor pode alterar o valor, ou o produto esgotar.
Há ainda a questão do dólar subir ou descer, o que
influenciará no preço final da mercadoria)
Alguns dizem que produtos com preço menor que $50
não são taxados, mas não é bem assim que funciona,
já de cara tem que se ter em mente que tal hipotético
valor máximo, não se refere ao valor de cada produto,
mas ao valor total da compra. Além disso, os correios
possuem uma tabela de preços base para determinado
produtos, então não adianta comprar um produto de
500 e pedir para que o declarem como se tivesse
custado apenas $50.

Melhores Fornecedores da China
Agora que tu já sabe o que é Dropshipping e
onde poderá estar anunciando os produtos, é hora de
te mostrar os melhores fornecedores da china para
você poder fazer teu cadastro. Veja a lista abaixo:
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SaleHoo: http://melhor.ws/go/salehoo
WorldWide Brand: http://melhor.ws/go/worldwide
DealExtreme: http://melhor.ws/go/dealextreme
TinyDeal: http://melhor.ws/go/tinydeal
Chinavasion: http://melhor.ws/go/chinavasion
DHGate: http://www.dhgate.com
DinsQe: http://dinsqe.com

Onde Anunciar
Os principais sites de Comércio online que o pessoal
tem utilizado para prática de Dropshipping são:
Mercado Livre: http://melhor.ws/go/mercadolivre
Toda Oferta: http://todaoferta.com.br
Aogra, nada te impede de anunciar os produtos no teu
póprio site, blog, fórum, etc. Inclusive, algumas
pessoas comprar scripts de loja virtual e montar sua
própria loja virtual, se for este o teu interesse, indico o
site: http://fazersite.ws/loja-virtual-modelo-03, onde
você pode estar adquirindo um script de loja virtual por
um preço bem irrisório.
Falando novamente dos dois sites de comércio que
indiquei acima, ambos são gratuitos para anúncios
básicos e há também planos pagos para anúncios com
destaque. O Mercado Livre cobra uma percentagem de
comissão sobre a venda que for realizada, ou seja,
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você só paga se fizer venda, caso não faça nenhuma
venda, não pagará nada.
Na internet você pode anunciar seus produtos em
sites de classificados, sites de comércio, etc.
Contiue lendo para descobrir como.
Você que tem algum produto, serviço ou site e quer
anunciá-lo gratuitamente não pode deixar de ler
este artigo pois nele irei descrever várias formas
para você fazer divulgação online de forma
gratuita.
Sem muita enrolação, vamos aos sites para você
anunciar:
1- Anuncie no Google Adwords, o Google
Adwords é o sistema de divulgação da Google, ele
é um sistema pago, porém para os novos inscritos
(quem nunca anunciou no Google Adwords) o
Google oferece um cupom onde você se inscreve e
ganha R$ 100 em créditos para fazer seus anúncios.
Para mais detalhes sobre esse sistema visite o url:
http://cupomgoogleadwords.com.br
2- Você pode procurar em algum buscador web por
sites de classificados gratuitos e fazer seus
anúncios sem precisar colocar a mão no bolso.
Listo abaixo alguns sites de classificados gratuitos
que costumo utilizar:
a) Classificados Gratis http://classificadosgratis.ws
b) OLX - http://olx.com.br
c) Classificados -
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http://classificados.com.br
d) VivaStreet http://www.vivastreet.com.br
e) QueBarato http://www.vivastreet.com.br
3- Anuncie seu serviço ou produto em Sistemas do
tipo comércio online. Veja alguns:
a) Mercado Livre http://melhor.ws/go/mercadolivre (Nesse caso
você pode optar por só pagar se fizer venda do
produto ou serviço)
b) Toda Oferta http://todaoferta.com.br
4- Crie um blog para divulgar seu produto ou
serviço gratuitamente. Veja alguns sites onde você
pode criar seu blog gratuitamente:
a) Blogger - http://blogspot.com
b) Wordpress http://ptbr.wordpress.com
c) Uol Blogosfera http://blog.uol.com.br
d) VilaBlog - http://vilablog.com
e) BLogBR - http://blog-br.com
Veja mais detalhes sobre criação de blogs no site:
http://Fazer-Site.net

Dicas de Alfândega
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Uma técnica que costumo usar para não ser taxado
é pedir ao fornecedor para declarar um valor menor
na nota fiscal. Por exemplo, se o total da tua
compra deu cerca de 250 dólares, você pega este
valor e divide por 3. Peça então ao fornecedor para
estar colocando na nota que o total da compra foi
de cerca de 85 dólares. Depois disso, que este valor
e divida pelo número de peças. Por exemplo, se
você comprou 15 peças, divida 85 por 15 e terá o
valor unitário. Peça então que o fornecedor declare
cada peça como custando 7 dólares. Também peça
para o fornecedor embrulhar o produto como Gift
(Presente), assim passará mais fácil também. Note
que esse método é válido para até 10 peças, mais
que isso será muito difícil passar sem pagar os
impostos. Note porém que, mesmo pagando
impostos, na maioria das vezes, dá para tirar um
bom lucro revendendo os produtos.

Guia de Medidas
Crianças:
Infant's Approximate Sizing

Toddler Approximate Sizing
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Little Boys Approximate Sizing

Little Girls Approximate Sizing
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Homens:
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Pescoço (Neck)
- Medir a circunferência do pescoço um pouco
acima da base e em torno de seu pomo de Adão.
- Coloque dois dedos entre o pescoço e a fita
métrica.
- O comprimento indicado na fita métrica é o
tamanho do pescoço.
Braço/Manga (Arm)
- Com o seu braço dobrado ligeiramente, coloque a
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mão em seu quadril.
- Iniciar a fita métrica no centro da parte de trás do
seu pescoço.
- Executar a fita métrica na parte superior do
ombro, até o cotovelo, e depois ao seu pulso.
- O comprimento indicado na fita métrica é o seu
braço / comprimento da manga.
Peito (Chest)
- Em pé com os braços ao seu lado, coloque a fita
métrica em volta da parte mais larga do seu peito,
sob seus braços.
- Verifique se a fita métrica permanece paralelo ao
chão.
- Coloque dois dedos entre a fita métrica e seu
corpo.
- O comprimento indicado na fita métrica é a
medição do tórax.
Cintura (Waist)
- Enquanto em pé, enrole a fita métrica em torno de
sua cintura natural.
- Mantenha a fita solta confortavelmente.
- O comprimento indicado na fita métrica é a
medição da cintura.
Virilha (Inseam)
- Pegue uma calça que te sirva bem.
- Usando uma fita métrica , a partir da emenda da
forquilha até o fundo da calça ao longo da costura.
- O comprimento indicado na fita métrica é o seu
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inseam.

Mulheres:
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- Com os braços ao seu lado, coloque a fita métrica
em volta da parte mais larga do seu peito, sob seus
braços.
- Certifique-se que a fita métrica permanece
paralelo ao chão.
- O comprimento indicado na fita métrica é a
medição do busto.
Cintura (Waist)
- Enquanto em pé, enrole a fita métrica em torno de
sua cintura natural.
- Mantenha a fita solta confortavelmente.
- O comprimento indicado na fita métrica é a
medição da cintura.
Quadris (Hips)
- Enquanto estava com os pés juntos, enrole a fita
métrica em volta de toda a parte do seu corpo entre
sua cintura e joelhos. Este é de aproximadamente 8
centímetros abaixo de sua cintura.
- Certifique-se que a fita métrica permanece
paralelo ao chão.
- O comprimento indicado na fita métrica é a
medição do quadril.
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Este foi um curso básio, e as informações são legítimas
e válidas, contudo, para quem quer ir mais longe,
indico o seguinte: http://melhor.ws/go/importarchina
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