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Relatos de Alunos 

Jorge Augusto - Jota Neves Automação 

Campinas / SP - jorge@jotanevesautomacao.com.br 

Curso que fez: Importação presencial 

Saí de Campinas – SP para ir a BH fazer o curso com o Professor Henrique, e sem a menor 
sombra de dúvida, fiquei satisfeito por cada centavo investido em Passagem aérea, táxis, hotéis, 
entre outros gastos. 

Nota-se que o conhecimento do Henrique é bem mais que alguém que fez um curso e já saiu 
dando treinamentos por aí. É notado de cara, que o conhecimento do professor é de alguém que 
viveu por muitos anos, trabalhando neste setor, que é carente de informações relacionadas ao 
comercio exterior. O ritmo das aulas também é bastante agradável, fazendo quem nunca 
importou nada, ficar ciente dos processos. 

Tudo explicado em material impresso e digital (um cd com várias informações, exemplos, etc.). 

Enfim, não tenho motivos para fazer propaganda enganosa. Apenas recomendo o curso para 
que as pessoas  que não possuem informações sobre comercio exterior, saibam com segurança, 
os mais diferentes processos, detalhes e termos, que certamente fazem a diferença. Hoje eu 
posso fazer o meu planejamento de importação com segurança e tranqüilidade, sem ter medo de 
surpresas.  
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Filippe Nobre 

Rio de Janeiro 

Curso que fez: Módulo Importação 

  

O que você achou do curso, do material didático, do professor e das aulas: 
  

O Henrique explica na prática, dando dicas do dia-a-dia do comércio exterior, um curso que 
auxilia bastante nos meus objetivos, e o melhor é poder estudar a qualquer momento, sem 
precisar ficar preso a horários e as respostas são bastante rápidas. Recomendo a todos com 
certeza. 
  

Gonzaga  - Gonzaga Engenharia 

http://www.gonzagaengenharia.com.br 
  

Curso que fez: Módulo completo de Comércio Exterior 
  

O que você achou do curso, do material didático, do professor e das aulas: 
  

O curso veio para mim em boa hora. 
  

Logo que dei entrada nas documentações para adquirir o Radar para minha empresa, pensei em 
fazer um curso para desenvolver e aprender um pouco sobre a área de comércio exterior. 
  

Em uma pesquisa que fiz na Internet sobre importação, encontrei o anuncio sobre o curso, fiz 
contato com o Professor para falar um pouco sobre o mesmo, gostei e logo fiz a inscrição. 
  

Por ser meu primeiro curso pela Internet, fiquei um pouco preocupado, mas depois que falei com 
o professor fiquei tranqüilo e seguro quanto ao curso na Internet. 
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Caroline / Bélgica 
 
Curso que fez: Comércio Exterior, Módulo Exportação 
  
O que você achou do curso, do material didático, do professor e das aulas:  
  

É muito interessante seguir um curso pela Internet, pois nos fornece flexibilidade de horário para 
feitura de exercícios e acompanhamento do conteúdo. 
  
Você considera que assimilou o conteúdo e que vai conseguir colocar em prática o 
conhecimento adquirido? 
  
Acredito que o curso nos possibilita um conhecimento abrangente da matéria fornecida, mas que 
a prática vai depender do esforço de cada um e estudo contínuo da matéria. 
  

Georgio Lima 
 

Innovate Comercio Importação e Exportação Ltda 
  

Curso que fez: Módulo Importação. 
  

O que você achou do curso, do material didático, do professor e das aulas: 
  

Ótimo curso, superou minhas expectativas sobre o assunto. Recomendo a todos que tenham 
necessidade de iniciar seus negócios em curto prazo. Apostila com conteúdo simplificado e 
dinâmico e o material que acompanha são bem práticos. Professor bem atencioso e prestativo. 
Tive mais do que simples aulas, tive uma assessoria via Internet.   
  
Você considera que está conseguindo assimilar o conteúdo e que vai conseguir colocar 
em prática o conhecimento adquirido? 
  

Sim, consegui assimilar o conteúdo e já estou colocando em prática. Sem contar as indicações e 
contatos que o professor passou. Obrigado Henrique ! 
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Mais relatos de alunos 
  

Os próximos relatos que estão sendo apresentados foram copiados das fichas de 
avaliação que recebemos dos alunos que concluíram os cursos de comércio 
exterior, os nomes não estão sendo divulgados, porque o objetivo principal é 

apenas apresentar o feedback que recebemos dos alunos 
 
Curso: Completo de Importação 

Henrique, boa noite.  

Nós que pensamos a Meritocracia e valoramos a quem Realiza, nos vimos na obrigação de dar 
feedbacks. 

Em pouco tempo de curso e sem nem receber ainda a apostila, o curso já supera minhas 
expectativas, pois, além de um curso, recebemos uma verdadeira consultoria. Embora seja à 
distância, recebemos mais informações que cursos presenciais, pois, você nos guia por cada 
etapa e ter as respostas atendidas por perguntas mal elaboradas e mal formuladas pela cabeça 
de um leigo, ou seja, ter estas dúvidas sanadas é de grande valia. A maioria de cursos nos dá 
uma visão teórica e holística de assuntos, aqui eu tô me sentindo no núcleo, e não como um 
elétron distante e circulando vagamente. 

O curso tem duração de 4 meses, me perdoe, mas  eu poderia terminar este curso antes, mas 
suas informações são tão preciosas que penso em completar os 4 meses para obter o máximo 
possível de informações. 

Com certeza após terminar o curso e com a intenção em daqui pro final do ano já estar com 
alguns produtos importados para venda no mercado interno, penso em realizar o curso de 
exportação e o de consultoria para começar a enviar produtos daqui ao exterior. 

Espero que você tenha paciência e vontade (pois sei que você ama o que faz) em continuar 
esses 4 meses comigo. 

Continue a Realizar e Exponenciar, sempre!! 

Sinceramente, 
  

Glauco 
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Curso: Como Importar da China 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique.  

Não há necessidade de alteração pois o material é bem explicativo tornando o assunto mais fácil 
de ser entendido.  

2. Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer?   

Nenhum.  

3. O curso atendeu bem as suas expectativas?  

Sim, atendeu e superou, até mesmo por ser meu primeiro curso à distância. 

 

Curso: Analista de Comércio Exterior 

Olá Henrique, tudo bem?  

Bom gostaria de contatá-lo mais uma vez e dessa vez para dar uma boa noticia. O meu esforço 
não foi em vão desde o dia primeiro já tenho trabalhado como assistente de COMEX, tão logo 
terminei o curso eu arrumei emprego, o que me deixa muito feliz. Entrei como assistente e acho 
que é um trabalho relativamente fácil e que teria condições de fazer algo mais desafiador, mas 
essa é a porta de entrada não é mesmo? só cabe a mim saber aproveitar essa oportunidade 
agora. Então mais uma vez obrigado pela dedicação e profissionalismo com a qual trata seus 
alunos, sinta-se parte desta minha conquista também.  

Mais uma vez Grato. 

 

Curso: Analista de Comércio Exterior 

Pois bem, meu nome é Ricardo Assis e morava em Pinheiral / RJ que é uma  cidade do Interior 
que não possui cursos voltados a área de meu interesse, como Comercio Exterior. E foi pela 
internet que minha vida e futuro mudou. Após fazer alguns cursos à distancia e entrei para o 
ramo como Assistente de Comércio Exterior. Fui apresentado à GS Educacional onde iniciei o 
curso de Analista de Comercio Exterior, que é um curso dinâmico, de linguagem fácil, e com 
100% de aproveitamento. Ótima orientação com o professor, respostas rápidas e concretas, 
fiquei muito estimulado com o curso, com a qualidade e com o aproveitamento do mesmo, foi tão 
bom que hoje após terminar o curso fui promovido a Analista de Exportação na empresa em que 
trabalho. Desta forma super indico o curso. Mude sua vida também, faça um dos cursos 
oferecidos pela GS Educacional, nesta Eu confio. 
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Relato do aluno sobre o curso de Analista de Comércio Exterior 

Estou muito feliz com o curso sim Henrique e acredito que o mesmo trará uma nova perspectiva 
para minha vida pessoal. Gostei da forma que o estudo foi proposto, os conteúdos estavam 
bastante claros na apostila e o atendimento do Sr. no que tange a correção dos exercícios, 
respostas de dúvidas e disponibilidade foi um diferencial que agregou ainda mais vontade de 
continuar fazendo esse curso.  

Acho que bons trabalhos são coroados quando reconhecidos de forma positiva, o meu 
reconhecimento no momento vem com a indicação deste curso  que fiz para os meus colegas da 
área que também estão interessados em capacitar em COMEX. Outra forma de reconhecer é 
expressar meu contentamento com o que me foi oferecido e parabenizá-lo pelo trabalho que tem 
feito. Obrigado. 

 

Comentário que um aluno fez sobre o curso completo de comércio exterior: 

Para constar, estou muito satisfeito com o curso, e o diferencial desse é que não parece a 
distância, pois sei que se eu perguntar algo, obterei a resposta o mais breve possível. Iniciei por 
duas vezes um curso de nível superior a distância, mas tranquei. O curso que vocês 
proporcionam é maravilhoso, realmente bastante claro e de fácil interpretação, parabéns. 

 

Curso: Como Importar da China 

Bom dia Henrique, 
  
Agradeço os textos esclarecedores que tem enviado. Estou lendo aos poucos, pois me sobra 
pouco tempo ao longo da semana, mas por favor continue enviando, pois estou arquivando tudo 
e lendo na seqüência. Aproveito para deixar uma avaliação muito positiva do curso, pois está 
superando minhas expectativas. Estou em cidade longe da área de atuação de despachantes 
aduaneiros, mas certamente ao final do curso estaria qualificada para começar a auxiliar este 
profissional.  
  
Parabéns a toda equipe!!! 

 

Curso: Analista de Comércio Exterior 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique.  

Não. Pois o material foi muito útil para a realização do curso.  

2. Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer? Não tenho.  

3. O curso atendeu bem as suas expectativas? Sim, foi além das minhas expectativas, pois 
quando se trata de curso a distancia muitas vezes os cursos são vagos, porém no caso da GS 
Educacional, o curso é bastante amplo e todas as vezes que tive duvidas, o professor Henrique 
esteve a minha disposição pra tirar minhas duvidas. 
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Curso: Importação com Siscomex 

Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique.  

Não, o material é muito bom e extremamente didático proporcionando um bom aprendizado.  

O curso atendeu bem as suas expectativas? 

O curso atendeu minhas expectativas plenamente, e gostaria de prestar aqui meus 
agradecimentos a GS Educacional e ao Professor Henrique 

 

Curso: Básico de Exportação 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique. 

Em se tratando de ser um curso básico, na vinha visão o conteúdo não deixou em nada a 
desejar. 

2. Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer? 

Impressionante a rapidez  do Sr. Henrique em me prestar a atenção que solicitei. Principalmente 
por se tratar de um curso gratuito, achei que ele foi muito espontâneo, mostrou agilidade em me 
atender. Sou muito grato por isso, e é exatamente por essa razão que quero dar inicio 
imediatamente ao próximo curso com esta instituição.  

3. O curso atendeu bem as suas expectativas? 

Sim, perguntas objetivas que me proporcionaram a condição de um aprendizado interessante. 

 

Recebemos o comentário de um aluno do curso completo de comércio exterior. 

Caro mestre, nesta última etapa quero agradecer a sua disponibilidade e compromisso ao criar 
este curso para quem não possui tempo de frequentar salas de aula, além do custo muito menor. 
Em breve estarei enviando as demais respostas e finalizando este curso,  porém a jornada é 
contínua, estou no rumo que sempre sonhei, eu creio que sorte é =  preparo + oportunidade. 
Agradeço a Deus por sua vida e este curso, o Senhor é brilhante parabéns ! Espero continuar 
nos comunicando, saudações! 
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Curso: Como Importar da China 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique. 

Não. Os conteúdos são de excelente qualidade. 

2. Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer? 

Adorei fazer este curso, também fui muito bem informado sobre todos os assuntos e dúvidas 
com o meu professor (Henrique) . 

Queria parabenizar a todos da GS Educacional pela excelência dos cursos, e seus métodos de 
ensino. Aprendi Muito. 

3. O curso atendeu bem as suas expectativas? Estou Muito feliz por conseguir mais essa vitória. 

Com certeza estarei fazendo mais alguns cursos para aprimorar em alguns setores dessa 
profissão. 

 

Curso: Importação de Veículos 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique. 

Não precisa alterar nada, gostei de estudar na apostila, os assuntos mais importante estão lá, e 
no CD adicional encontrei o detalhamento de cada assunto e legislação. Foi bem interresante o 
curso aprendi muito. Ainda farei mais alguns módulos em seguida. 

2. Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer? 

Desenvolver uma o material em vídeo aula.  

3. O curso atendeu bem as suas expectativas? 

No que esta se propondo curso, sim. 

 

Relato do aluno Gabriel que fez o curso à distância de Despacho Aduaneiro com 
Siscomex 

Prezado Professor Henrique,  

Gostaria de agradecer toda atenção a mim dedicada, os conteúdos ensinados e gostaria de 
elogiar o alto nível do curso, que me somou muito conhecimento na área. 
  
Desejo tudo de melhor! 
  
Atenciosamente, 
  
Gabriel / Despachante Aduaneiro 
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Curso: Básico de Importação  

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique. 

Acho que não. 

2. Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer?  

Achei muito bom o curso e o atendimento dos professores, respostas completas das minhas 
duvidas e bem rápidas. 

3. O curso atendeu bem as suas expectativas?  

Sim. Aprendi o básico da importação. 

 

Curso: Cálculo de impostos e despesas na importação 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique.  

Não....esta tudo ótimo, muito bom o conteúdo.  

2. Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer?  

Parabenizar a atenção do Prof.. Henrique, é muito atencioso.  

3. O curso atendeu bem as suas expectativas? 

Sim....todas elas. 

 

Curso: Como importar da China 
  

Este email é para agradecer pelos cursos que fiz com você Henrique, e também para informar 
que está somando muito em minhas atividades profissionais. Pois bem, efetuei minha primeira 
importação e gostaria de contribuir de alguma forma dizendo que deu tudo certo! Sucesso meu 
amigo, para você e para toda sua equipe. 
 
  

 

Curso: Logística aplicada ao comércio exterior 

Com certeza o curso me trouxe mais conhecimentos, que me agregaram maior valor profissional. 
Gostei muito do curso, pois tem uma linguagem simples dentro de temas bastante complexos, o 
que facilita o entendimento dos temas. Espero poder contar com vocês em duvidas futuras em 
nossa profissão.  
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Curso: Analista de Comércio Exterior 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique. 

Não.O conteúdo é amplo além de termos vários direcionamentos para os sites que tratam do 
assunto. 

2.  Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer? 

A sugestão é que poderia ter mais aulas pelo skype que é de ótimo proveito, mesmo que estas 
outras aulas fossem realizadas em um tempo menor. 

3.   O curso atendeu bem as suas expectativas? 

Sim atendeu além das minas expectativas, pois como falei anteriormente o conteúdo é bem 
amplo.Eu quero aqui agradecer ao professor Henrique que me atendeu todas as vezes que eu 
precisei com a maior boa vontade  e dedicação e também  mostrou conhecimento árduo sobre 
comércio exterior,espero talvez em breve realizar outro curso pela GS EDUCACIONAL. 

 

Curso: Importação 

Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique.  

Não há necessidade. O material nos oferece o conteúdo necessário para uma boa 
aprendizagem.  

Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer?  

O curso é excelente e depende muito mais do envolvimento e disponibilidade do aluno do que do 
conteúdo do curso, que é muito bom. Quando o aluno se predispõe a aprender, o curso oferece 
o suporte necessário.  

O curso atendeu bem as suas expectativas?  

Sim, para mim o importante seria eu me especializar um pouco mais em importação. O curso me 
ofereceu esta possibilidade. 
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Curso: Como Importar da China 

Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer? 

Eu amei o curso, a apostila é muito legal devido serem letras grandes, facilitando o 
entendimento. E é lógico mais fácil de ler. 

O curso atendeu bem as suas expectativas? 

Sim, com certeza. Quando fiz a minha inscrição eu tive uma grande duvida em relação ao curso, 
por me falarem que iria mandar a apostila e os cursos a distancia costumam deixar muitas 
duvidas, porém com esse curso eu ampliei muito o meu conhecimento, e é claro contei com o 
apoio do professor Henrique que respondeu a todas as minha duvidas com muita agilidade e 
força de vontade. Obrigada Professor...!!! 

 

Curso Completo de Importação  

O feedback abaixo é da aluna Simone que fez o curso completo de importação. A Simone é 
brasileira e mora em Hong Kong. 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique. 

Não, acredito que o curso em geral explica muito bem as formas de importação. Apesar de ser 
um tópico extenso, o material da apostila e as explicações enviadas pelo professor abrangem de 
maneira completa todas as etapas do processo, desde a negociação da compra ate o 
recebimento da mercadoria.  

2. Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer? 

Quando comecei o curso não tinha idéia nenhuma sobre o tema. Esse curso caiu como uma 
luva, pois tinha acabado de começar a trabalhar como tradutora em uma companhia que tem 
interesse de exportar para o Brasil. Hoje posso dizer que com o entendimento que absorvi, 
posso entender os termos e além de auxiliar com maior precisão na tradução, posso ajudar a 
planejar a importação. O curso é no meu ponto de vista, altamente recomendado para que quer 
começar a trabalhar na área, mas não tem nenhuma experiência ainda. 

 

Curso: Importação presencial 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique. 

NÃO. PARA MIM NÃO HÁ NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO POIS O MATERIAL DE AULA É 
BEM FOCADO NA MATÉRIA QUE É DADA.  

2. Sugestões e comentários sobre o curso que você fez. 

UM CURSO ÓTIMO, RECOMENDO A TODOS E COM CERTEZA FAREI OUTRO. 
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Curso: Analista de Comércio Exterior  

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique.  

Achei o curso bem atual, com dicas de sites oficiais e com credibilidade, no momento não 
precisaria de mudanças. 

2. Sugestões e comentários sobre o curso que você fez.  

Devido ao cenário mundial, onde vários países estão entrando em crise e o Brasil tem se 
mantido afastado dela e em crescimento, acho que deve ser um curso muito procurado, 
recomendei inclusive há varias pessoas que como eu estão querendo aproveitar o bom momento 
par iniciar o próprio negócio nesse ramo. 

 

Curso: Analista de Comércio Exterior 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique. 

Na minha opinião a estrutura do curso está adequada. O material didático é muito bom. 
Infelizmente não participei de aulas via skype, devido ao meu próprio tempo. Imagino que 
deveria ter sido excelente. Os exercícios foram feitos aos poucos, em horários bastantes 
flexíveis – altas horas da noite, 20-30 minutos entre uma reunião e outra de trabalho e aos 
domingos. 

Como item de melhoria, a sugestão seria a transformação da apostila em um livro didático, 
explicativo, exemplos e figuras coloridas. Aspecto motivacional para o aluno...  

2. Sugestões e comentários sobre o curso que você fez. 

O curso foi muito bom, atendeu bem as minhas expectativas sobre os processos envolvidos no 
comércio de importação e exportação, termos técnicos, a legislação, as diferentes culturas no 
que tange às negociações. O curso também enfatiza a pesquisa via internet, listando sites 
interessantes em que todo profissional da área necessita conhecer.  

 

Curso: Completo de Comércio Exterior 

Prof. Henrique, gostaria de informar que o curso está de parabéns, que é muito bom e tem muita 
informações.  

 

Curso: Despacho aduaneiro 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique. 

Não. Acredito que o material e o conteúdo do mesmo foram suficientes para fornecer todas as 
informações e transmitir o conhecimento necessário. 
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2. Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer? 

A apostila fornece ao aluno informações importantes e ao mesmo tempo, simples de serem 
entendidas bem como todo o material de apoio. Foi um curso que realmente me acrescentou 
muito conhecimento e informação, 

3. O curso atendeu bem as suas expectativas? 

Sim. Como dito acima, todo o material foi muito bem feito e muito explicativo, ao mesmo tempo 
obtive feedback dos exercícios ou duvidas de uma forma muito rápida.  

 

Curso: Exportação 

1. Há necessidade de alteração no conteúdo do curso ou do material de aulas? Justifique.  

Acredito que não. O curso é excelente e o professor completa algumas questões nos e-mails 
enviados.  

2. Quais sugestões ou comentários você gostaria de fazer? 

Gostaria de agradecer a atenção do professor Henrique ao responder os e-mails e esclarecer as 
dúvidas que tive durante o curso.  

3. O curso atendeu bem as suas expectativas?  

Sim! 

 

Curso: Básico de Importação 

Estou escrevendo para informar que recebi hoje o pacote de SEDEX contendo a apostila e CD 
referente ao curso "Básico de Importação". 
  
Desde já, adianto que me surpreendi com a qualidade do material que eu recebi. Ainda não 
comecei a estudá-lo mas, dei uma passada superficial pela apostila e digo que eu não esperava 
que fosse tão rico em relação aos conteúdos abordados e qualidade física. Parabéns pelo 
empenho no desenvolvimento. Tenho certeza de que me ajudará muito a alcançar os meus 
objetivos. 
  
Mais uma vez agradeço a atenção. E, parabéns pelo material que me foi enviado. 
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