
Amazon do Japão 

Muitas pessoas querendo comprar do Amazon do Japão, sai muitas novidades, e tem vários lojistas lá que enviam via 

DHL para os EUA, e chega lá em  dias, então vc poderá oferecer esses produtos aos seus clientes. 

Não é so amazon não, se vc achar uma empresa no Japão que tenha site e tenha a opção DHL, pode vender. 

É só se cadastrar no site e simular uma compra e ver as opções de envio, se vc quer crescer, vá atrás, ache todos os 

sites do Japão que tem produtos e faça essa simulação, não perca essa chance, pois está muito difícil trazer os itens 

de lá, e vc tem essa oportunidade de oferecer esses produtos, onde vc vai dar um prazo médio de 25 dias, sendo que 

outros vendedores, estão trazendo por navio e dando prazo de 90 dias, então vc está na frente porque tem essa 

informação, vai deixar passar? 

Primeiramente se cadastre no Amazon, clique na bandeira e coloque o site em inglês para que vc preencha o 

formulário e se cadastre. 

Vc pode se cadastrar em qualquer amazon do mundo, e vender em qualquer amazon, china, turkia, qualquer um, e 

se o vendedor enviar para os eua, via DHL, vc terá essa opção de vender aquele produto. 

Amazon global, agora vc conhece, e pode faturar muito. 

Passo a passo, como vc descobre se dá pra enviar aquele item para Miami-Flórida 

Entre no site amazon.co.jp 

Selecione a linguagem para vc trabalhar. 

 

No cadastro vc coloca seu endereço do Brasil mesmo, e seus dados reais, no endereço de envio vc cadastra o 

endereço do deposito que vai enviar em Miami. 

Vamos agora ver se o produto que quero, tem vendedor que vai enviar para os EUA. 



 

No anuncio acima, existe 34 vendedores vendendo o mesmo produto, sua missão é achar 1 que enviar para os EUA, 

e com menor preço possível. 



 

Para testar, vc vai ter que colocar no carrinho, é trabalhoso, as vezes tem 20 vendedores, e apenas 1 faz envio 

internacional, então essa etapa é demorada mesmo. 

Então para ser mais rápido add 1 e volta a página, add outro e volte  a página, faz isso umas 5 vezes. 



 



 

NA primeira tentativa, não tivemos sucesso e todos que escolhemos não faz envio internacional. 

Precisa retirar um a um da sacola de compras. 



 

Na segunda tentativa, deu certo e apareceu alguns que enviam, vou escolher o menor preço e poderei ver também, 

quantos ele tem no estoque. 

 

 



 

 

Com essas informações 

Produto custa 7,273 



Frete para Miami 1,1630 

Agora vc só precisa calcular o frete de Miami para o Brasil. 

Fácil né, então pratique. 

Boas vendas. 


