Como Exportar
Usando o

Exporta Fácil

O que é:

Como utilizar o Exporta Fácil:

O que pode ser enviado?

O Exporta Fácil é um conjunto de
serviços dos Correios que oferece
facilidades para empresas e
pessoas físicas (artesãos, artista
plástico, agricultores) exportarem
seus produtos.

A empresa vai até os Correios, contrata a logística
postal de sua mercadoria até o país de destino e
os Correios realizam o registro da operação no
Sistema de Comércio Exterior - SISCOMEX da
Receita Federal. Assim, quem exporta pelo Exporta
Fácil não precisa obter antecipadamente o
registro de Exportador/Importador. Para enviar
uma mercadoria pelo exporta fácil, é preciso:
- Preencher todos os campos do Formulário de
Postagem - CP72/AWB, em especial os campos
destinados aos dados da Exportação Comercial;
- Inserir a Nota Fiscal e Fatura Comercial
(Commercial Invoice - documento que substitui a
nota ﬁscal no âmbito internacional) no envelope
plástico colado no pacote.

Amostras de produtos e remessas de até 50 mil
dólares (por Commercial Invoice), com o peso
máximo que de até 30 kg (dependendo do tipo de
remessa e de país de destino).

Para quem:
O Exporta Fácil atende pessoas
físicas e jurídicas que buscam
realizar o envio de uma remessa
para o exterior de forma simples e
menos burocrática.

Por que utilizar este serviço?
O Exporta Fácil busca facilitar o processo de exportação, pois promove a redução da burocracia
(o exportador só precisa preencher um único formulário), minimização de custos e das
diﬁculdades de transporte, possuindo uma rede de distribuição presente em mais de 215 países.

O que não pode ser enviado pelo
Exporta Fácil?
Nenhuma substância perigosa, conforme a
classificação da IATA (Associação Internacional
de Transportes Aéreos);
Produtos que não estejam de acordo com as
disposições legais emitidas pelos órgãos
reguladores do comércio exterior brasileiro;
Pacotes acima de 30kg;
Pacotes com a soma de suas dimensões maior que 2m
Para conhecer mais sobre as especificações do Exporta
Fácil, acesse site dos Correios www.correios.com.br

