Quem Somos
A Export Manager Trading School É a única escola profissionalizante especializada em
comércio exterior do país. Com 15 anos de fundação, possui um método de ensino eficaz
e inovador que capacita novos entrantes e recicla os profissionais da área para atuação
prática e eficiente.
A Export Manager Trading School é também a certificadora oficial da Rede Dr.
Comex - a maior rede de prestadores de serviços de comércio exterior independentes do
país.

Missão
Globalizar negócios e pessoas.

Valores
 Conformidade (compliance) – nenhuma ação ou processo é protocolado sem que
a documentação tenha sido compulsada à legislação pertinente;
 Rigor Técnico – os serviços são prestados em conformidade com base nas melhores
práticas, usos, costumes e na legislação vigente do comércio exterior;
 Conclusividade – todos os serviços devem possuir uma conclusão objetiva que
permita ao cliente avaliar a prestação;
 Transparência – nenhuma atividade ou serviço prestado é remunerado por terceiros,
apenas pelo cliente contratante;
 Legalidade – os serviços e atividades primam pelo estrito respeito à legislação
vigente.

Estrutura Organizacional
Export Manager Trading School | Ribeirão Preto
Unidade de produção de cursos e materiais como vídeo-aulas, livros, apostilas e material
de divulgação da escola e da Rede Dr. Comex.
Rede Dr. Comex | Itajaí
Unidade de back office da Rede Dr. Comex que presta consultoria e assessoria aos
membros da rede. Área comercial e marketing da empresa.

O que fazemos
Os cursos da Export Manager Trading School são todos oferecidos na modalidade
online, com aulas ao vivo e gravadas, material didático exclusivo e professores tutores que
acompanham o participante durante o curso.
Oferecemos cursos nas áreas de gestão, operação e certificação de consultores da
Rede Dr. Comex

Área de Gestão de Comércio Exterior
 Analista de Comércio Exterior – formação completa para quem pretende operar no
front office (comercial) ou back office (operacional) do comércio exterior.
 Assistente de Comércio Exterior - formação para quem pretende operar no
back office (operacional) do comércio exterior
 Global Trader - formação para quem pretende operar no front office (comercial) do
comércio exterior.

Área Operacional de Comércio Exterior
 Despachante Aduaneiro (preparatório para exame de qualificação da ESAF) – curso
intensivo sobre legislação e práticas aduaneiras para despachantes que buscam
atualizar-se ou ajudantes de despachante aduaneiro que pretendem prestar o Exame
de Qualificação da ESAF.
 Despachante de Serviços (SISCOSERV) – curso modular para quem pretende
capacitar-se para elaborar a análise e os registros de operações de importação e
exportação de intangíveis no Siscoserv. Por ser modular pode ser acoplado aos
demais cursos da área operacional ou de gestão.

Certificação da Rede Dr. Comex
 Consultor de Comércio Exterior – curso exigido para um ou mais profissionais de
empresas prestadoras de serviços de comércio exterior que pretendam fazer parte
da Rede Dr. Comex.
 Treinamentos – seminários e workshops de curta duração sobre temas específicos
do comércio exterior, podendo ser online ou presencial in company.

Rede Dr. Comex
A Rede Dr. Comex é formada por empresas prestadores de serviços voltados ao
comércio exterior mediante certificação prévia e atuação tecnicamente uniforme.
A rede é certificada pela Export Manager Trading School que treina, uniformiza e presta
assessoria técnicade back office e marketing aos seus membros ativos.
São os seguintes os serviços prestados pela Rede Dr. Comex:

 Consulting
 Serviços de consultoria preventiva e soluções nos âmbitos administrativo, aduaneiro,
jurídico e negocial das transações de comércio exterior da empresa.
 Serviços da habilitação no radar em qualquer modalidade.

Serviço ideal para o segmento de empresas e corporate
que necessitem de segurança nas suas operações
internacionais.

 Management
Serviços de terceirização do departamento de exportação e/ou de importação, podendo
abranger as áreas comercial e/ou operacional dos negócios internacionais, utilizando o
radar do cliente.
 Agenciamento Internacional
 Distribuição Internacional
 Trade Finance

Serviço ideal para empresas exportadoras e importadoras
que tomem como decisão estratégica terceirizar o seu
departamento de exportação a utilização do seu radar.

 Trading
 Serviços de terceirização do departamento de exportação e/ou importação podendo
abranger as áreas comercial e/ou operacional dos negócios internacionais da
empresa.
 Serviços de Exportação por conta e ordem de terceiros;
 Serviços de Importação por conta e ordem de terceiros;
 Global Soucing

Serviço ideal para empresas de qualquer porte, experientes
ou iniciantes no comércio exterior, que desejam uma gestão
econômica e eficiente dos seus negócios internacionais.

 Logistics
Serviços de gestão da logística das operações do cliente, podendo ser integrada ou não
aos serviços de trading ou management.
 Despacho Aduaneiro de Importação e Exportação
 Operador de Transporte Multimodal

Como Contratar
Informações dos cursos profissionalizantes ou para certificação
da Rede Dr. Comex, solicite informações detalhadas pelo
email: marketing@exportmanager.com.br.

