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RESUMO 

A presente pesquisa procura guiar as empresas pelo universo das importa{:oes 
brasileiras. Busca integrar as for{:as que interagem no processo de entrada de 
mercadorias no territ6rio nacional. Discorre sobre a evolugao da politica comercial 
mundial e sua relevancia frente ao atual cenario global, sintetiza as principais 
no9oes das normas administrativas, cambiais, aduaneiras e tributarias atualmente 
vigentes no pais e procura explanar os modais mais utilizados nas importa9oes 
brasileiras. 0 intuito deste trabalho e proporcionar um conhecimento dos 
procedimentos basicos de importagao. Os pontos tratados tornam as a¢es 
administrativas mais precisas, deixando os neg6cios da empresa mais competitivos. 
Espera ser uma fonte de descobertas para atuais e futuras decisoes estrategicas por 
parte das empresas. 

Palavras-chave: importaQao, comercio exterior, tributos, transportes 
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ABSTRACT 

The present research looks for to guide the companies for the universe of the 
Brazilian importations. Search to integrate the forces that interact in the process of 
entrance of merchandises in the domestic territory. It discourses on the evolution of 
world-wide the commercial politics and its relevance front to the current global scene, 
synthesize of the administrative, customs norms and currently effective taxes in the 
country and looks for to more the modal ones used in the Brazilian importations. The 
intention of this work is to provide knowledge of the basic procedures of importation. 
The treat points become the more necessary administrative cases, leaving the 
businesses of the company most competitive. Wait to be a source of current 
discoveries for and future strategic decisions on the part of the companies. 

Word-key: importation, foreign commerce, tributes, transports. 
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CAPiTULO 1: INTRODUCAO 

1.1 Apresenta~o 

0 Brasil apresenta urn mercado bastante complexo e variado, com 

extremas diferenc;as regionais, mas muito promissor para o desenvolvimento de 

novas neg6cios. 0 perfodo hist6rico de fechamento da economia, entre 1930 e 

1990, e a curta vivencia da abertura de mercado trazem a necessidade de se 

desenvolver uma cultura importadora por parte das empresas. A politica "neoliberal" 

utilizada por grande parte dos parses e a informac,tao pulverizada, transformou o 

globo em urn cenario extremamente volatil e articulado para todas as areas 

empresarias. 

Em nenhuma epoca ocorreram tantas mudangas como nos ultimos 20 

anos, a principia essas mudangas acionam urn efeito paralisante, embora sejam 

esses mesmos efeitos que alentam para novas possibilidades de criac,tao e inovagao. 

Muito se debate sabre a dificuldade de administrar neg6cios em nosso 

pais, de inserir-se no mercado, e de principalmente permanecer competitivo nele. 

Sabe-se que para uma empresa dar certo, e necessaria muito investimento, tratado 

aqui no sentido amplo, nao apenas financeiro. Uma empresa tern que contar 

prioritariamente com uma boa gestao por parte dos seus administradores e tambem 

de seus funcionarios. Estudos confirmam que as organizagoes que obtem sucesso e 

rentabilidade sao aquelas que questionam constantemente seu desempenho. Ha 

uma necessidade crescente de aprimorar a cada dia seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes. 

0 mercado hoje determina uma nova forma de tomada de decisoes por 

parte dos gestores, atraves de urn sistema mais agil e flexivel, integrando o maior 

numero de funcionarios da empresa. Os processos de decisoes implicam em 

planejamento estrategico, demonstrando a postura empresarial com relac,tao ao seu 

mercado, ramos e produtos. Utilizando de maneira mais eficiente e eficaz a 

inteligencia disponivel para promogao de mudangas. 

Para promover o entendimento da importagao e necessaria relacionar os 

intervenientes envolvidos no processo. A pesquisa te6rica aqui desenvolvida busca 

apresentar os fatores relevantes no processo de importagao por empresas 
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brasileiras frente ao ordenamento atual do comercio internacional. Cabendo a 

analise do ambiente politico-legal e tecnol6gico do comercio exterior brasileiro. 

No Capitulo 1, apresenta-se uma visao politica hist6rica do comercio 

mundial, com uma breve descriyao da evoluc;ao da cultura comercial humana. 

0 Capitulo 2 apresenta os principais procedimentos relacionados a 
importac;ao. As normas que devem ser cumpridas para entrada de produtos 

importados, indo desde o contato inicial com o exportador ate a liberac;ao da carga. 

0 Capitulo 3 expoe os tributes envolvidos no processo de importac;ao e 

como sao calculados. 0 Brasil e reconhecido por sua elevada carga de impastos, 

umas das maiores do mundo. Os tributes incidentes na importac;ao sao os mesmo 

para todas as empresas, dos profissionais autonomos as multinacionais. A sanc;ao 

da Lei Geral das Micro e Pequenas empresas em 2006 (Lei Complementar no 

123/06) contribuiram para melhorias significativas destas, definindo uma nova forma 

de recolhimento, embora caiba aqui uma ressalva, visto que a nova legislacao nao 

abrange o processo de importac;ao. 

Por tim o Capitulo 4 discorre sobre as formas de transportes. Pois para 

urn entendimento pnitico da importac;ao e necessaria compreender os modais hoje 

existentes. 

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

Apresentar uma visao hoHstica do processo de importac;ao, interligando 

areas correlatas como comercio, tributac;ao e transportes. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

Compreender a estrutura e o funcionamento dos organismos reguladores 

do comercio exterior brasileiro; a politica brasileira de importayao; os tributes 

incidentes no processo e a tecnologia dos meios de transporte. 
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1.3 Justificativa do Tema 

A evoluyao do pensamento administrativo faz com que, cada dia mais, o 

gestor adote uma postura de continuo aprendizado. 0 trabalho aqui apresentado 

nao pretende ser apenas uma sistematica de conceitos importantes na area 

comercial de importa9ao, mais uma fonte de descobertas para atuais e futuras 

tomadas de decisoes estrategicas por parte da empresa. 

0 mercado em constante mudan9a faz com o processo de importa9ao 

seja cada vez de maior utiliza9ao por parte das empresas que pretendem abrir-se ao 

comercio mundial. Em nenhuma outra epoca hist6rica se vendeu e se comprou tanto 

como agora, e a tendencia natural e o crescimento ainda mais acelerado desse 

fluxo. 

Com a globalizayao, as importa9oes se intensificaram, sendo assim, tem

se toda uma sistematica que circunda o processo efetivo da lmportayao. 0 universo 

de normas e padroes adotados por diferentes 6rgaos do poder publico nacional 

requer urn vasto conhecimento da legislayao, tributa9ao, entre outros entrantes e 

aqui os pequenos empresarios deparam-se com urn cenario duramente 

burocratizado e especializado. A complexidade cada vez maior do mercado dificulta 

a compreensao do processo de importayao pelas empresas, em especial pelos 

micros e pequenos empresarios que preferem contratar urn servi90 tecnico 

especializado na area, adotando uma postura preventiva de gestao, do que se 

aventurar a descoberta dos tramites do comercio internacional. 

0 principal intuito deste trabalho e proporcionar urn conhecimento dos 

procedimentos basicos de importa9ao, seus intervenientes diretos como tributayao e 

transporte. Para que casa vez mais empresas estejam aptas a participar do fluxo 

global cabe elucidar de forma simples as informayoes pertinentes aos fatores que 

influenciam diretamente neste processo. Os pontos aqui tratados tornam as ayoes 

administrativas mais precisas, deixando os neg6cios da empresa mais competitivos. 

1.4 Metodologia 

Atraves da explorayao de informa9oes busca esclarecer o objetivo 

proposto. ~ caracterizado pela pesquisa bibliografica. 
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CAPiTULO 2: COMERCIO 

Para se entender o universo das pnUicas de importayao e necessaria 

compreender a evoluyao hist6rica do comercio. Quando uma empresa efetua 

importa~ao de mercadorias efetua tambem urn procedimento comercial. -= de grande 

importancia que remontemos aos acontecimentos hist6ricos afim de, obtermos uma 

no~ao atual da estrutura dos diversos cenarios globais que se constroem a cada dia. 

Outro ponto a ser explanado sao as formas e praticas de comercializa~ao utilizadas 

pelas empresas, assim como urn dos principais organismos internacionais relativos 

ao tema: a OMC - Organiza~ao Mundial do Comercio. 

2.1 Considera~oes Hist6ricas 

Durante o processo de evoluyao da especie, observamos que o homem 

sempre produziu sua subsistencia, inicialmente atraves da coleta, da ca~ e da 

pesca. Os homens da pre-hist6ria nao conheciam mercadorias propriamente dita, 

ainda assim realizavam algum tipo de negociac;ao comercial, que durante seculos se 

caracterizaria na forma de "trocas". 

Se urn grupo obtinha mais alimentos do que precisava, buscava urn grupo 

vizinho para trocar por outras coisas que achavam necessarias. Ainda hoje, mesmo 

depois do aparecimento das moedas, em alguns pontos do "mundo civilizado" sao 

utilizados os mesmos mecanismos de comercio. 

0 periodo registrado desde o aparecimento do homem na Terra ate a invent;ao da 
escrita e convencionalmente conhecido como Pre-hist6ria e se divide em trl!s periodos: 
Paleolitico ou perlodo da pedra lascada, que se estendeu por mais de 2,5 milhOes de 
anos; Neolitico ou perlodo da pedra polida, que teve inicio M mais de 20 mil anos; e 
idade dos metais. A esses periodos correspondem as denominac;;:oes: selvageria, 
barbarie e civiliza(jiio. (MOTA e BRAICK, 1997, p.4). 

0 desenvolvimento da civilizac;ao coincidiu com a epoca conhecida como 

ldade dos Metais, o uso do material transformou o homem em artesao, alem de 

coletor, agricultor e pastor. A nova atividade gerou uma nova divisao do trabalho 

entre os membros das aldeias, e essas sendo auto-suficientes tornaram-se 

aglomerados urbanos. A organizac;ao social tornou-se mais complexa. Houve a 

necessidade de se ter urn valor de referencia compativel com a nova epoca, surgem 
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as moedas, segundo os historiadores a cria~o deu-se nos seculos VII e VI a.C, 

porem foi na Mesopotamia e no Egito, por volta do terceiro milenio antes de Cristo, 

que ocorreu urn aumento significativo da utilizac;ao dos metais como forma de 

pagamento. 

As sociedades da antiguidade, como os fenicios, sirios, gregos, persas, 

romanos, cada qual a sua forma organizacional, contribuiram para base de forma~o 

do comercio. 

0 conceito de "civiliza~o· refere-se a uma grande variedade de fatos: ao nivel da 
tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos cientificos, as 
ideias religiosas e aos costumes. Pode-se referir ao tipo de habitac;:ao ou a maneira 
como homens e mulheres vivem juntos, a forma de punic;:ao determinada pelo sistema 
judiciario ou o modo como sao preparados os alimentos. Rigorosamente falando, nada 
ha que nao posso ser feito de forma "civilizada" ou "incivilizada". Dai ser sempre dificil 
sumariar em algumas palavras tudo o que se pode descrever como civilizac;:ao. (ELIAS, 
1990, p.17) 

0 periodo seguinte da hist6ria, a ldade Media, seculo V ao XV conhecida 

tambem como ldade das Trevas, apresentou uma diminuic;ao dos contatos 

comerciais entre os povos, foi urn periodo de retra~o. embora nesse mesmo 

periodo concretizou-se sistemas politicos e iniciou o processo que suscitou a 

efetiva~o das bases do capitalismo. A epoca caracterizou-se pela economia 

ruralizada, enfraquecimento comercial, supremacia da igreja cat61ica, sistema de 

produc;ao feudal e sociedade hierarquizada. 

Durante urn Iongo periodo o comercio desenvolveu-se como atividade 

nOmade, na qual mercadores seguiam as rotas dos produtos, sendo a venda feita 

atraves de exposic;ao direta em lojas, mercados e feiras. "A partir de meados do 

seculo XIII, com o aparecimento de banqueiros, cambistas e usurarios das mais 

variadas origens, ocorreu uma expansao do credito, o que veio a favorecer as 

atividades comercial e industrial, nitidamente urbanas." (MOTA e BRAICK, 1997, 

p.88). 

A !dade Modema desenvolveu-se do seculo XV ao XVIII, destacando-se 

pelo carater de transi~o. Foi caracterizada pela transformac;ao do modo de 

produ~o feudal pelo modo de produc;ao capitalists. A propaga~o da bussola, da 

p61vora e da imprensa, estimulou o progresso tecnico, cientrfico e comercial, abrindo 

caminhos para novos mundos. Com a expansao maritima europeia ocorreram 
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profundas transformac;oes na ordem mundial, a descoberta de novas terras tornou a 

burguesia mais rica e os Estados Nacionais europeus mais poderosos. Com a 

abertura dos caminhos das fndias e das Americas, civilizac;oes antes isoladas 

passaram a integrar a economia europeia, provocando a expansao do mercado em 

escala mundial. 

Aos poucos ocorre uma centralizac;ao da autoridade poHtica 

(Absolutismo), nesse sentido, surgem as doutrinas e praticas economicas 

mercantilistas, que se caracterizariam primordialmente pelo intervencionismo 

(garantia dos monop61ios comerciais em beneffcio do estado), protecionismo 

(protec;ao ao mercado interno), metalismo (acumulac;ao de metais preciosos a fim de 

se ter riqueza nacional), balanc;a comercial favoravel (exportar mais e importar 

menos) e colonialismo (explorac;ao das colonias a fim de garantir balanc;a comercial 

favoravel). 

0 desenvolvimento do comercio possibilitou uma urbanizac;ao das 

cidades europeias e de seus habitantes. 0 homem medieval, agrario e mistico, dava 

Iugar ao homem moderno, urbano e racional. Uma nova visao de mundo passa a 

existir, contrariando a tese medieval de que Deus eo centro de tudo (teocentrismo), 

o homem passou a encarar ele pr6prio como o centro de todas as coisas no 

Universo (antropocentrismo). Essa mudanc;a radical de mentalidade altera 

significativamente a maneira de agir do homem europeu. Todas as revoluc;oes nesse 

sentido promoveram urn movimento cultural que ficou conhecido como 

Renascimento. (MOTA e BRAICK, 1997) 

A partir do seculo XVII e ao Iongo do XVIII, expandiu-se pelo mundo 

ocidental urn movimento intelectual denominado lluminismo, cuja caracteristica mais 

forte era a crftica as bases de sustentac;ao do antigo Regime: o absolutismo, o 

mercantilismo, o misticismo religiose e os privilegios do clero e da nobreza. Essa 

nova visao de mundo levou em considerac;ao os anseios da burguesia, desejosa em 

participar do poder. Tal como os renascentistas, os iluministas ao formularem suas 

teorias baseavam-se no Racionalismo. Acreditavam que a razao deveria iluminar o 

destine dos homens. 0 lluminismo exerceu forte influencia sobre a Revoluc;ao 

Francesa e o movimento de libertac;ao das Americas. 

A Revoluc;ao Francesa foi considerada o marco divis6rio entre ldade 

Moderna e ldade Contemporanea. lniciada em 1789 a revoluc;ao polftica francesa 
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tornou-se sfmbolo da destrui9ao do absolutismo. Com ela, veio abaixo o Antigo 

Regime e foi possivel a burguesia assumir o poder politico. 

0 conjunto de transforma~oes tecnicas e economicas, que colaboraram 

na consolidagao do capitalismo como modo de produgao, observadas a partir da 

segunda metade do seculo XVIII na lnglaterra, chamou-se Revolugao Industrial. A 

substituigao das rusticas ferramentas por engenhosas maquinas movidas a vapor na 

confecgao de produtos manufaturados, a concentra9ao dos meios de produgao 

{maquinas, fabricas, materias-primas etc.) e a eliminagao do artesanato foram 

importantes caracterfsticas da Revolu9ao Industrial. Devido a estes fatores formou

se uma rica burguesia industrial, ao passo que a grande maioria nada possuia alem 

da mao de obra. Com a Revolugao boa parte das medievais oficinas de trabalho dos 

artesaos transformou-se em fabricas, o trabalho humano foi dividido e simplificado. A 

qualidade deu Iugar a quantidade. Foi a epoca da Teoria Classica da Administragao, 

de TAYLOR e FA YOL. Houve uma enorme expansao da classe media e elevagao do 

padrao de vida. Ao Iongo do seculo XIX, esse efeito expandiu-se para os demais 

paises europeus, para os Estados Unidos e para o Japao. 

As transformagoes verificadas com o advento da Revolugao Industrial 

aumentaram drasticamente a velocidade da produgao. Com a evolugao do homem 

criou-se a necessidade de mecanismos comercias que facilitassem o fluxo de 

mercadorias, entao foram produzidos os bancos, as balsas de valores, e os 

organismos internacionais. Assim, no momenta em que os individuos passaram a 

depender fundamentalmente do mercado e que se consolida o sistema economico 

capitalists. 

0 seculo XX apresentou extremas e profundas modificagoes. 0 poder 

politico e economico transferiu-se da Europa para a America, notadamente para os 

Estados Unidos. Contudo, estas transformagoes politicas seriam seguidas por 

transformagoes geopoliticas, demograficas, economicas e sociais. 

2.1.1 Seculo XX 

Durante os primeiros anos do seculo, o capitalismo americana viveu sua 

consolidagao. A concentragao e a centralizagao de capitais originaram 

conglomerados economicos {os trustes e os carteis), e a balanga comercial 
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apresentava saldos credores. A Primeira Guerra representou o auge desse 

processo. (MAGNOLI, 1997, p. 42) 

A supremacia econOmica e politica europeia, com relayao aos demais 

paises, encontravam-se carregada de antagonismos decorrentes das disputas 

imperialistas. Decorrente dessa ordem tem inicio a primeira guerra mundial. Ap6s a 

guerra os Estados Unidos assumem definitivamente o papel de principal potencia 

capitalista do mundo. Assim, o pais tornou-se o principal financiador da reconstruc;ao 

europeia, investindo capitais e fornecendo produtos agricolas e industriais. lsso 

gerou, ao Iongo da decada de 1920, uma relativa prosperidade entre os norte

americanos. Todavia, seguia-se uma crescenta especulayao financeira o que 

culminou em 1929 como Crack da Balsa de Nova York. A crise foi global, os paises 

sofreram com o desaquecimento mundial da economia. 

Podemos encontrar as causa da segunda guerra na insatisfac;ao dos 

paises derrotados. A Alemanha ficou totalmente arrasada pelo Tratado de 

Versalhes, o que facilitou a ascensao nazista. A Liga das Nac;oes nao foi capaz de 

manter a paz mundial. Alem desses fatores, podemos relacionar como causa da II 

Guerra Mundial a politica militarista de Hitler, os acordos firmados entre alemaes, 

italianos e japoneses e o Pacta Germano-Sovietico, pelo qual a PoiOnia foi dividida. 

Terminada a II Guerra Mundial, em 1945, a situac;ao politica mundial iria conhecer 

novas rumos. 

No verao de 1944, reuniu-se nas cercanias de Washington a Conferencia de Bretton 
Woods, destinada a estabetecer as novas regras do jogo monetario, comerciat e 
financeiro intemacional. Reconhecendo a nova realidade mundiat, os acordos de Bretton 
Woods substituem o antigo padrao-ouro, que regutava as trocas intemacionais, por urn 
novo padrao, conhecidos como padrao d6tar-ouro. Do sistema de Bretton Woods 
nasceram inumero organismos destinados a regutamentar a economia internacional, 
promover a reconstru~o europeia e japonesa do p6s-guerra e evitar graves crises 
economicas intemacionais. 0 FMI e o Bird surgem com a finatidade de prestar 
assistencia financeira aos Estados-Membros. (MAGNOLI, 1997, p.146) 

0 mundo p6s-guerra ficou dividido em dais, de um lade o bloco socialista, 

liderado pela URSS e do outre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. A 

Guerra Fria produziu a bipartic;ao politico-ideol6gica da Europa, materializada pelos 

dois sistemas de alianc;as antagOnicas que coligam os Estados europeus as 

superpotencias. Costuma-se conceituar Guerra Fria como um conflito "diferente" dos 

conflitos tradicionais, uma vez que os dais paises envolvidos nao se enfrentaram, do 
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ponto de vista militar. Todos sabiam que urn conflito aberto envolvendo as duas 

superpotencias colocaria urn ponto final na Hist6ria, pois nao haveria a menor 

possibilidade de alguem sobreviver a uma guerra nuclear. 

No inicio, foi o chip. 0 primeiro computador pessoal (PC) construido ha duas decadas, 
inaugurou a era da informa~o. A informa~o globalizada e fruto de urn conjunto de 
inovac;oes tecnol6gicas: a capacidade crescenta de armazenagem de dados em chips 
miniaturizados, a integrac;ao da informatica e das telecomunicac;Oes por satelite, a 
substituic;ao dos cabos telefOnicos de cobre pelos feixes de fibras 6ticas, o 
desenvolvimento dos softwares de multimidia. 0 horizonte da sociedade da informa~o 
parece ilimitado. ( Boletim Mundo: Geografia e Politics lnternacional, 1995, p.3) 

Foram longos anos de Guerra Fria, havendo o risco iminente de uma Ill 

Guerra. A ascensao de Gorbatchov (1985) ao poder sovietico provocou grandes 

altera<;oes na URSS e procurou dar urn fim a Guerra Fria, porem s6 com o 

desmembramento da Uniao Sovietica ocorre o fim definitivo do impasse. A queda do 

muro de Berlim (1989 - 1990) marcou o inicio de uma nova era das relayaes 

intemacionais. 

Com o colapso do socialismo, pode-se dizer que o capitalismo saiu 

vitorioso da Guerra Fria. 

0 fim da Guerra Fria embaralha todas as cartas do jogo geopolitico mundial. A 
bipolaridade, numa primeira analise, cede Iugar a uma distribui~o unipolar do poder: o 
imperio sem contraste dos Estados Unidos. Contudo, uma abordagem mais atenta revela 
que as coisas nao sao tao simples. Efetivamente, nao e apenas a distribuic;ao do poder 
que foi modificada, mas a pr6pria natureza do poder geopolitico ... Ao mesmo tempo, a 
constitui~o de blocos economicos supranacionais aponta para uma nova geometria do 
poder intemacional. 0 mundo que emerge da Guerra Fria parece estar deixando de ser 
um condominia bipolar para adquirir, cada vez mais, uma geometria multipolar. 
(MAGNOLI, 1996, p. 108) 

A final do seculo XX presenciou verdadeiras mudangas no capitalismo. 

Com o desenvolvimento tecnol6gico, traduzido na revolugao da Informatica, as 

fronteiras entre os paises comegaram a ser repensadas. 0 mundo passou a fazer 

parte de urn imenso mercado global, organizado em grandes blocos econOmicos. No 

campo econOmico, a maioria dos paises, adotou o modelo neoliberal, com sua 

poHtica privatizadora. 
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2.2 Organiza~ao Mundial do Comercio (OMC) 

A OMC veio substituir o GATT - Acordo Geral sabre tarifas e comercio, 

criado em 1947, que foi a primeira tentativa de disciplinar o comercio internacional. 

A construc;ao da OMC finaliza a construc;ao do tripe econOmico multilateral - iniciado 

meio seculo antes, em Bretton Woods. 

0 ano de 1995 se constitui em um marco para a sociedade global, pais no 

dia 1 o de janeiro entrou em vigor a Organizac;ao Mundial do Comercio (OMC), e todo 

um aparato de regras com o objetivo de disciplinar o comercio internacional de bens 

e servic;os. 

0 acordo constitutive da OMC determina, no seu preambulo, os objetivos 

da nova organizac;ao: 

As Partes reconhecem que as relay()es na area do comercio e atividades econOmicas 
devem ser conduzidas com vistas a melhoria dos padrOes de vida, assegurando o pleno 
emprego e um crescimento amplo e estavel do volume de renda real e demanda efetiva, 
e expandido a produ~o e o comercio de bens e serviyos, ao mesmo tempo que 
permitindo o uso 6timo dos recursos naturais de acordo com os objetivos do 
desenvolvimento sustentavel, procurando proteger e preservar o ambiente e reforyar os 
meios de faze-lo, de maneira consistente com suas necessidades nos diversos nfveis de 
desenvolvimento econOmico. (THORSTENSEN, 1999, p.42) 

As func;oes da organizacao e o de administrar e aplicar os acordos 

comerciais multilaterais que em conjunto configuram o novo sistema de comercio; 

servir de foro para as negociac;oes; administrar o entendimento relative as normas e 

procedimentos que regulam as soluc;oes de controversias; supervisionar as poHticas 

comerciais nacionais; cooperar com as demais instituic;oes internacionais que 

participam da fomentac;ao de poHticas econOmicas em nrvel mundial- FMI, BIRD e 

organismos conexos. 

0 processo de internacionalizac;ao avanc;ou rapidamente nas ultimas 

decadas tornando evidente que o mero livre cambismo nao era propriamente 

equivalents ao progresso e desenvolvimento, pois muitas vezes a competitividade 

de. alguns parses baseia-se na explorac;ao de mao de obra em condic;oes 

incompativeis com os direitos humanos e no desrespeito por regras de preservacao 

ambiental. 
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A OMC atraves de c6digos e normas "tenta" convergir o sistema mundial 

para urn unico ponto - o da concorrencia teal. Os pilares da organiza~o estao 

firmados em seus multiplos Acordos e na constancia de suas negocia~oes. 

2.3 Praticas Comerciais 

Para que uma empresa tenha uma otimiza~ao em seu desempenho, suas 

praticas comerciais devem ser constantemente reavaliadas. 0 departamento 

comercial (compras e vendas) e a trincheira que separa definitivamente a empresa 

dos fornecedores e consumidores. 

0 importador brasileiro e bastante cauteloso antes de firmar a compra, 

costuma realizar uma detalhada pesquisa sobre quem oferta o produto de seu 

interesse. 

Segundo o Departamento de Promo~o Comercial do Ministerio das 

Rela~oes Exteriores (MRE, 2006) tres sao os pontos essenciais durante as 

negocia~oes preliminares entre as partes: o pre~o unitario, o prazo de entrega e as 

formas de pagamento. 

No que tange a entrada de mercadorias nas fronteiras do Estado, muitas 

barreiras sao impostas. Estas se caracterizam pelo estabelecimento de quotas, 

restri~oes as caracteristicas fisicas, qui micas e organicas dos produtos, entre outras. 

As barreiras comerciais sao exigencias impostas tanto a exporta~ao quanto a 

importa~ao e estas devem ser verificadas antes de iniciar o procedimento de 

importa~ao. 
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CAPiTULO 3: NORMAS E PROCEDIMENTOS DE IMPORTACAO 

A importa~ao compreende basicamente a entrada de mercadoria no 

territ6rio aduaneiro decorrente de um contrato de compra e venda internacional, que 

pode ou nao resultar na saida de divisas. 

Para uma empresa obter sucesso na hora de importar e necessaria que o 

importador conhe~a os procedimentos que precisam ser cumpridos para entrada do 

produto no pais. No Brasil devem ser observadas as exigencias e normas 

administrativas, aduaneiras e cambiais vigentes antes de iniciar uma opera~ao de 

importa~ao. 

Apresentam-se a seguir fluxogramas com os principais procedimentos 

que deverao ser cumpridos na opera~o de importa~ao. Encontram-se divididos em 

tres grupos: administrativos, cambiais e tributarios. 

FLUXO ADMINISTRA TIVO DA IMPORTACAO BRASILEIRA 

IMPORTACOES DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO 

HABILITACAO NO SISCOMEX 
CLASSIFFICACAO NA NCM 

l 
TRATAMENTO 

ADMINISTRA TIVO 

1 
DECLARACAO DE 
IMPORTACAO (DI) 

1 
DESPACHO ADUANEIRO 

FONTE: MINISTERIO DE RELAQOES EXTERIORES, 2006, p.36 



FLUXO ADMINISTRATIVO DA IMPORTACAO BRASILEIRA 

IMPORTACOES SUJEITAS A LICENCIAMENTO 

HABILITACAO NO SISCOMEX 
CLASSIFICACAO NA NCM 

l 
TRA TAMENTO ADMINISTRATIVO 

l 
LICENCA 01: IMPORTACAO (LI) 

J 
6RGAO ANUENTE 

l I 
I 

DEC I SAO ~ I 
I 
I 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ EXIGENCIA .. I 

DEFERIDO INDEFERIDO I 
I 
I 
I 

1 
DECLARACAO DE IMPORTACLAO (DI) 

J 
DESPACHO ADUANEIRO 

FONTE: MINISTERIO DE RELA<;OES EXTERIORES, 2006, p.37 

EMBARQUE 
AUTORIZADO 

20 

Nos casos em que hii 
necessidade de inspe~o 

fisica 
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FLUXO CAMBIAL DA IMPORTACAO BRASILEIRA 

MERCADORIAS EMBARCADAS NO 
EXTERIOR 

1 
BANCO NO EXTERIOR 

REMETE DOCUMENTOS 

l 
BANCO BRASILEIRO NOTIFICA 0 
IMPORTADOR DA CHEGADA DOS 

DOCUMENTOS 

1 
CONTRA TO DE CAMBIO NAS 

IMPORTACOES A VISTA 

l 
ACEITE DO SAQUE NAS 

IMPORTACOES A PRAZO 

l 
BANCO BRASILEIRO ENTREGA OS 
DOCUMENTOS AO IMPORTADOR 

l 
BANCO CENTRAL ACOMPANHA A 

OPERACAO CAMBIAL PELO 
SISCOMEX/SISBACEN 

FONTE: MINISTERIO DE RELACCES EXTERIORES, 2006, p.38 
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FLUXO ADUANEIRO DA IMPORTACAO BRASILEIRA 

LICENCIAMENTO (QUANDO EXIGIDO) 
CONFIRMACAO DA PRESENCA DE CARGA 

DEBITO EM CONTA 

t 
REGISTRO DA DECLARACAO DE IMPORTACAO 

1 
SELECAO PARA CONFERENCIA ADUANEIRA 

1 1 1 
VERDE I I AMARELO I I VERMELHO II CINZA 

1 l 1 
I ENTREGA DE DOCUMENTOS 

1 
I DISTRIBUICAO 

1 
I CONFERENCIA ADUANEIRA 

1 
DESEMBARACO ADUANEIRO 

1 
VINVULACAO DO NIC* AO CE** (SISTEMA MERCANTE) E 

DECLARACAO DE ICMS 

1 
ENTREGA DA MERCADORIA 

FONTE: MINISTERIO DE RELACOES EXTERIORES, 2006, p.39 
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3.1 Siscomex 

0 Sistema lntegrado de Comercio Exterior foi criado no pais em 1992, 

instituido pelo Decreta no 660, 25.09.92. Apresenta a sistematica administrativa do 

comercio exterior brasileiro, que integra as atividades afins da Secretaria de 

Comercio Exterior- SECEX, da Secretaria da Receita Federal - SRF e do Banco 

Central do Brasil- BACEN, no registro, acompanhamento e controle das diferentes 

etapas das operac;oes, mediante fluxo unico, computadorizado, de informac;oes. (Art. 

2o do Decreta no 660 de 25/09/92, D.O.U. de 28/09/1992) 

A realiza~o de uma importa~o no Brasil apresenta nivel de complexidade similar ao 
processo importador nos demais paises do mundo. Todos os procedimentos encontram
se informatizados em urn sistema denominado SISCOMEX - Sistema lntegrado de 
Comercio Exterior, no qual 6rgaos governamentais estao interligados a todos os agentes 
que, de alguma forma, tern participa~;ao ativa nos processes de exporta~;ao e 
importa~;ao. (Ministerio de Rela¢es Exteriores, 2006, p.35) 

0 sistema permitiu urn controle unico de informac;oes, eliminando as 

fiscalizac;oes paralelas, desburocratizando e agilizando os procedimentos. 0 

Siscomex como ja dito integra as atividades de todos os 6rgaos gestores do 

comercio exterior e tambem dos 6rgaos anuentes, estes responsaveis por 

estabelecerem regras especificas para o desembarac;o de mercadorias dentro de 

sua area de competencia. 

0 importador registrar todas as informac;oes da operac;ao comercial e da 

mercadoria para que sejam emitidas as Licenc;as de lmportac;ao (LI), quando 

necessarias, a Declarac;ao de lmportac;ao (DI), o Registro de Operac;oes Financeiras 

(ROFI), entre outros. 

3.1.1 Taxa de utiliza~io do siscomex 

A taxa de utilizac;ao do Siscomex, como o proprio nome indica, visa cobrir 

os custos de utilizac;ao do Sistema lntegrado de Comercio Exterior. 0 valor da taxa e 

variavel, de acordo como numero de classificac;oes (NCM) que forem registradas na 

Declara<;ao de lmporta<;ao, conforme artigo 13 da lnstruc;ao Normativa SRF no 

680/06. (Art. 13 do Decreta no 680 de 02/10/06, D.O.U. de 5/10/2006) 
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3.1.2 Representante legal do importador 

Autorizada a empresa a operar no comercio exterior, a Secretaria da 

Receita Federal efetua a habilita9ao do responsavel legal, no caso seu dirigente, 

diretor ou s6cio-gerente. A pessoa fisica habilitada credenciara os representantes 

legais no Siscomex, para que estes possam em seu nome atuar com rela9ao aos 

atos do despacho aduaneiro, Os representantes podem ser dirigentes ou 

funcionarios da empresa ou ainda despachantes aduaneiros. 

Para que uma empresa atue de forma legal no comercio exterior e 

necessaria a habilita9ao no REI - Registro de Exportadores e lmportadores, do 

Ministerio de Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior (MDIC), todavia essa e 

realizada automaticamente no ato da primeira utiliza9ao do SISCOMEX. 

3.2 Classifica~ao das Mercadorias 

Primeiramente para que a empresa importe urn determinado produto e 

necessaria conhecer sua classifica9ao fiscal. A classifica9ao e importante para 

determinar os tributes envolvidos nas opera9oes de importa9ao, mas tambem, em 

especial no comercio exterior, para fins de controle estatistico e determina9ao do 

tratamento administrative. 

A classifica9ao fiscal correta da mercadoria cabe ao proprio importador. 

Ressalta-se que urn erro realizado nesta etapa pode comprometer todo processo. 

Todavia visto a complexidade da classifica98o correta de alguns produtos, as 

duvidas poderao ser esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal atraves de 

formulario especifico... Porem a SRF s6 analisa mercadorias que ela entenda 

realmente haver dificuldade na classifica9ao, cabendo ao importador, fornecer 

diversas informa9oes a cerca do produto. 

3.2.1 NCM e NALADI 

A nomenclatura ou classifica9ao ordena por c6digos as mercadorias de 

acordo com sua natureza e caracteristicas, relacionando as informa9oes basicas 

necessarias a transa9ao comercial. 
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No Brasil existem dais tipos de nomenclatura. A Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NMC) e a Nomenclatura Aduaneira para a Aladi (Naladi-SH), ambas 

possuem a mesma estrutura e numero de digitos. A Naladi-SH e utilizada para 

transac;oes nos moldes do acordo da Aladi e a NCM foi criada em 1995 com o 

prop6sito de substituir as nomenclaturas ate entao adotadas pelos membros do 

Mercosul (no caso do Brasil, a NBM/SH). A Nomenclatura Comum do Mercosul 

(NCM), composta de oito digitos e baseada no Sistema Harmonizado (SH). 

A NCM esta relacionada na Tabela de incidencia do impasto de 

importac;ao denominada TEC - Tarifa Externa Comum, ou na TIPI - tabela de 

incidencia do I Pl. 

3.3 Tratamento Administrativo das lmporta~oes 

0 controle das atividades de importac;ao no Brasil e realizado pelo 

Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior- MDIC. Dentro dessa 

estrutura urn 6rgao de destaque e a Secretaria de Comercio Exterior - SECEX, que · 

possui diversos objetivos e atribuic;oes, entre os quais se destacam: 

• Administrar OS mecanismos e instrumentos de acompanhamento e 

controle das operac;oes de exportac;ao e importac;ao; 

• Formular propostas de politicas e programas de comercio exterior e 

estabelecer normas para sua implementac;ao; 

• Coordenar a aplicac;ao de defesa contra praticas desleais de comercio, 

bern como apoiar o exportador brasileiro submetido a investigac;ao de 

defesa comercial no exterior; 

• Participar das negociac;oes em acordos ou convenios internacionais 

relacionados ao comercio exterior; e 

• Elaborar e disseminar informac;oes de comercio exterior. 

Para que o processo administrative e aduaneiro ocorra de forma eficaz e 

necessaria que o importador solicite do fornecedor a mais completa informac;ao 

comercial e tecnica do produto, para que com isso possa ser feita a correta 

classificac;ao do bern e verificado as exigencias para entrada no territ6rio nacional. 
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0 documento utilizado no inicio do processo e a Fatura Pro Forma, que 

deve canter informa96es claras e precisas quanta a opera9ao. Nao ha urn layout 

definido para o documento em questao, todavia destacam-se as seguintes 

informa96es: 

• ldentifica9ao do importador e do exportador: nome e endere9o 

complete, essas informa96es irao constar no processo administrative, 

cambial e aduaneiro. 

• Descri9ao da mercadoria: caracteristicas do produto, cabendo facilitar a 

classifica9ao da mercadoria e, consequentemente, seu tratamento 

tributario. Deve ser feita em portugues ou em qualquer idioma oficial do 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). 

• Pais de origem: solicita~o para verifica9ao de acordos tarifarios. 

• Pre9o unitario: deve indicar a moeda estrangeira firmada e a forma de 

venda de acordo com o lncoterm negociado e, ainda, a medida 

convencionada, que pode ser quilo, pe9a, tonelada, metro cubico, etc. 

• Valor total: deve existir coerencia, entre a quantidade e o pre9o unitario 

que gera o valor da proposta. 

• Prazo de validade: e importante que se estabele9a urn prazo de 

validade para a proposta 

• Pesos (Hquido e total): essa informa9ao deve ser informada no 

Siscomex. 

• Embarque e desembarque: da forma pactuada, deve constar a 

denomina9ao dos portos e aeroportos de origem e destino e, se rodoviario 

o ponto fronteiri90 por onde a mercadoria vai passar. 

• Forma de pagamento: conforme o combinado, deve ser informado sea 

opera9ao sera com pagamento antecipado, cobran9a bancaria ou carta 

de credito, a tim de que o importador possa providenciar os tramites 

financeiros junto as institui96es bancarias. 

Para efeito de regulamenta9ao e tramita9ao administrativa, existem dais 

tipos de importa96es: as permitidas e as nao permitidas. Entre as permitidas, 
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dependendo da classifica9ao da mercadoria, e necessaria a Licen9a de lmporta9ao 

(LI). 

3.3.1 Licenciamento das importacoes 

Estao compreendidos no sistema administrativos das importa9oes 

brasileiras tres modalidades de licenciamento, sendo elas: 

- lmporta9oes Dispensadas de Licenciamento; 

- lmporta9oes Sujeitas a Licenciamento Automatico; e 

- lmporta9oes Sujeitas a Licenciamento Nao Automatico. 

As importa9oes brasileiras, como regra geral, estao dispensadas de 

licenciamento. 0 sistema encontra-se disciplinado pela Porta ria SECEX no 36/2007. 

3.3.2 6rgaos Governamentais lntervenientes 

Os 6rgaos dividem-se em gestores e anuentes. Os gestores sao 

responsaveis pela administra9ao, manuten9ao e aprimoramento do Sistema dentro 

de suas respectivas areas de competencia. Sao eles: 

• Secretaria da Receita federal (SRF): responsavel pelas areas 

aduaneira, fiscal e tributaria; 

• Secretaria de Comercio Exterior (SECEX): responsavel pelas areas 

administrativa e comercial; e 

• Banco Central do Brasil (BACEN): responsavel pelas areas financeira e 

cambial. 

Para o ingresso de certos produtos em territ6rio aduaneiro brasileiro, e 

necessaria a anuencia de determinados 6rgaos. No Brasil operam diversos 6rgaos 

de controle, cuja fun9ao principal e analisar e autorizar a importa9ao da mercadoria 

quando estas cumprirem os requisites necessaries. A Licen9a da lmporta9ao (LI) e 
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deferida ou indeferida no proprio SISCOMEX. 0 solicitante deve aguardar a decisao 

do 6rgao anuente para que de prosseguimento a opera9ao. 

Segue abaixo tabela com os 6rgaos anuentes nas importa9oes 

brasileiras, seus respectivos endere9os, legisla9ao de refen9ncia e suas indica9oes. 

6rgao Ponto de contato Legisla~ao lndica~ao da Medida 

Agencia Nacional do Medida Provis6ria no Cumprimento dos requisites 
Cinema. 2.228-1 de 06.09.2001 legais, tais como 

AN CINE Pra9a Pio X- no 54-10° fornecimento de certificados 
andar Centro - Rio de de registro dos contratos de 
Janeiro (RJ} produ~o. licenciamento, 

Telefone: 21 distribui~o. c6pias e 
2233-2310 pagamento da Condecine. 
Agencia Nacional de Decreta no 5.668, de Cumprimento das 
Energia Eletrica SGAN 603 10.01.2006 e disposi¢es regulamentares 

AN EEL - Modulo J - 2° andar- Resolu9ao Normativa previstas na legisla9ao em 
salas 212/213 Brasilia (OF} da ANEEL no 225, de vigor. 
Telefone: 61 2192-8816 18.07.2006 
Agencia Nacional de Lei 9.478/97 e Portaria Cumprimento dos requisites 
Petr61eo Av. Rio Branco, ANP 43/98, 147/98, previstos nas Portarias 

ANP 65/16° andar Rio de 203/98, 204/98, 85/99, especificadas, quanto a 
Janeiro (RJ} 126/99, 131/99, registro do produto, do 
Telefone: 21 2112-8741 170/99, 171/99, importador e do adquirente 

032/00, 312/01 e final. 
314/01 

Agencia Nacional de Resolu9a0 ROC no Dispoe sobre o regulamento 
Vigilancia Sanitaria SEPN 350, de 28.12.2005, e tecnico de vigilancia 

ANVISA 515- bloco B- 5° andar demais legisla¢es sanitaria de mercadorias 
Brasilia (OF} especificas. importadas. 
Telefone: 61 3448-1009 
Comissao Nacional de Lein°4.118de Prote~o do homem e do 
Energia Nuclear. Rua 27.08.1962; Decreta meio ambiente de possiveis 

CNEN General Severiano no 90- 51.726 de 19.02.1963; efeitos indevidos causados 
sala 4003 

- Botafogo - Rio Lei 6.189 de pela radia~o ionizante. Nao 
de Janeiro (RJ} 16.12.1974; Lei 7.781 prolifera~o nuclear-
Telefone: 21 2546-2335 de 27.06.1989; controle, radioprote9ao e 

Decreta 4.338, de seguran9a nuclear. 
19.08.2002; Portaria 
CNEN 159 de 
26.11.2004 

Comissao de Coordena9ao Lei no 7 .565, de Observancia dos 
do Transporte Aereo Civil - 19.12.86 e Decreta no Regulamentos Brasileiros de 

COTAC COMAER, Ministerio da 94.711, de 31.07.87 Homologa~o Aeronautica e 
Defesa - Rua Santa Luzia legisla9ao aplicavel. 
no 651 - M2- sala 214 
Castelo - Rio de Janeiro 
(RJ} telefone 21 3814-6772 
Departamento de Decreta no 5.532/05; Exame de opera9oes 
Opera¢es de Comercio Portaria Secex no 35, vinculadas a obten~o de 

DEC EX Exterior- Esplanada dos de 24.11.2006 cota tarifaria e nao tarifaria, 
Ministerios, Bloco J - a similar nacional, a material 
Brasilia (OF} usado, de drawback, e 



29 

Telefone: 61 3425-7562 acompanhamento estatistico 
de algumas mercadorias 
sensiveis a industria 
domestica. 

Exercito Brasileiro - Portaria no 90 Log de Obten~o de registro para 
Diretoria de Fiscaliza9ao 25.06.2004; Decreta no opera~o com produtos 

DFPC de produtos Controlados 3.665 de 20.11.2000 controlados pelo exercito, 
(DFPC)- QG EX- Autoriza9ao previa de 
Esplanada - Bloco H - 4 o importa~o junto ao 
andar SMU - Brasilia (DF) Comando do Exercito 
Telefone: 61 3415-5353 materializado com a 

expedi~o de certificado 
internacional de importa9ao 
(CII), lan~mento da Ll no 
SISCOMEX (oportunidade 
onde sera autorizado o 
embarque do material no 
ponto de saida do produto). 
Quando da chegada em 
territ6rio nacional, solicitar 
junto ao Servi9os de 
Fiscaliza~o de produtos 
Controlados (SFPC/RM) 
vincula~o do respective 
requerimento para 
desembara9o alfandegario 
de produto de acordo com 
sua natureza e 
classificacao. 

Departamento Nacional de Portaria DNPM/SRF no Observancia aos requisites 
Produ~o Mineral do 397 de 14.10.2003; Lei previstos no processo do 

DNPM Ministerio de Minas e no 9.055 de 01.06.95 e Sistema de Certifica9ao do 
Energia- SAN- Quadra 1 10.743, de 09.10.95; Processo Kimberley- SCPK 
- Bloco B- 3° andar- sala Decreta no 2.350 de no case de diamantes 
305-A - Brasilia (DF) 15.10.97 e Portarias brutos e, no case do 
Telefone: 61 3312-6666 DNPM no 41 de amianto, a observancia aos 

01.02.98 e 209/2005 requisites determinados em 
lei. 

Departamento de Policia Lei no 10.357, de Fiscaliza9ao sabre produtos 
Federal do Ministerio da 27.12.2001; Decreta no quimicos que direta ou 

DPF Justi~ - SAIS - Quadra 7 4.262, de 10.06.2002, indiretamente possam ser 
Telefone 61 3311-9600 Portaria MJ no 113, de destinadOS a elabora9a0 

14.01.2004 ilicita de substancias 
entorpecentes, psicotr6picas 
ou que determinem 
dependencia fisica ou 
psiquica. 

Empresa Brasileira de Lei no 6.538, de Cumprimento dos requisites 
Correios e Telegrafos - 22.06.78 da Lei Postal. 

ECT SBN - Quadra 1 - Conj. 3 
- Bloco A- r andar 
Brasilia (DF) 
Telefone: 61 2101-2100 
Ministerio do Meio Portaria IBAMA no 93, Cumprimento da Conven9ao 
Ambiente- SAIN - Av. L 4 de 21.06.04; internacional sabre o 

IBAMA Norte - Bloco B - Brasilia Resolu~o CONAMA comercio das especies da 
(DF) Tel: 61 3316-1000 no 257/99; Resolu~o flora e da fauna selvagens 

CONAMA no 23/96; em perigo de extincao 
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Res. CONAMA 18/86; (CITES). Observancia do 
Res. CONAMA297/Q2; {jescarte de baterias e 
Decreto no 4.581, de impactos negativos ao meio 
27.01.2003 ambiente. Observancia do 

Protocolo de Montreal sobre 
substancias que destroem a 
camada de ozonio. 
Cumprimento da Convenyao 
da Basih~ia. 

lnstituo nacional de Lei no 10.295, de Cumprimento dos requisitos 
Metrologia, Normalizac;ao e 17.10.2001; Decreto no relativos a etiquetagem 

IN METRO Qualidade Industrial. Rua 4.059, de 19.12.2001; compuls6ria atraves do 
Santa Alexandrina, 416 - Decreto no 4.508, de Programa Brasileiro de 
so andar- Rio de Janeiro 11.12.2002 Etiquetagem. 
(RJ) Tel: 21 2563-2790 
Ministerio da Agricultura, Decreto 24.114/1934 e Atender criterios 
Pecuaria e Abastecimento. lnstruc;ao Normativa no regulamentares e 

MAPA Esplanada - Anexo B - 4 o 67, de 19.12.02 procedimentos de 
andar- sala 424 fiscalizayao, inspeyao, 
Brasilia (OF) controle de qualidade e 
Telefone: 61 3218-2829 sistemas de analise de 

risco, fixados pelos 6rgaos 
competentes do MAPA, 
observadas as normas de 
registro no SISCOIMEX. 

Ministerio da Ciencia e Lei no 9.112, de Observancia da Convenyao 
"Iecnologia- SPO- SAl- 10.10.95; Decreto no sobre a proibiyao de armas 

MCT Area 5 - Quadra 3 - Bloco 1.861, de 12.04.96, qui micas 
F - Brasilia (OF) Portaria SAE no 61, de 
T elefone: 61 3411-5600 12.04.96 
Superintendencia da Zona Decreto-Lei 288/67 e Concessao de incentivos 
Franca de Manaus - Rua 356/68; Lei 8.387/91 e fiscais para empresas que 

SUFRAMA Ministro Joao Gonc;alves Resoluc;ao 201/2001 estejam alocadas em areas 
de Souza S/W - Distrito incentivadas sob controle da 
Industrial - Manaus (AM) SUFRAMA. 
Telefone: 92 3614-7002 

FONTE: MINISTERIO DE RELAQOES EXTERIORES, 2006. 

3.4 Despacho Aduaneiro 

0 despacho aduaneiro e a ultima etapa do processo de importac;ao. Tern 

por finalidade verificar a exatidao das informac;oes declaradas e os documentos 

apresentados. 0 despacho aduaneiro de importac;ao e processado com base em 

declarac;ao a ser apresentada a unidade aduaneira sob cujo controle estiver a 

mercadoria. 
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3.4.1 Declaracao de importacao 

A Dl deve canter, entre outras informa~oes, a identifica~ao do importador 

e do adquirente ou encomendante, caso nao sejam a mesma pessoa, assim como a 

identifica~ao, a classifica~o. o valor aduaneiro e a origem da mercadoria. 

A declara~ao e formulada pelo importador ou seu representante legal no 

Siscomex, de acordo com o tipo de declara~o e a modalidade de despacho 

aduaneiro. (Art. 4° do Decreta no 680 de 2/10/06, D.O.U. de 5/10/2006) 

Tais informa~oes estao separadas em dais grupos: 

- Gerais: correspondentes a opera~ao de importa~ao; 

- Especfficas: contendo dados de natureza comercial, fiscal e cambial 

sabre cada tipo de mercadoria. 

0 tratamento aduaneiro a ser aplicado a mercadoria importada e 
determinante para a escolha do tipo de declara~ao a ser preenchida pelo importador. 

0 ato que determina o infcio do despacho aduaneiro de importa~ao e o registro da 

Dl e nesse momenta ocorre o pagamento de todos os tributes federais devidos. 

sao: 

0 pagamento dos tributos e contribui«;oes federais devidos na importayao de 
mercadorias, bern assim dos demais valores exigidos em decorrencia da aplicayao de 
direitos antidumping, compensat6rios ou de salvaguarda, sera efetuado no ato do 
registro da respectiva Dl ou da sua retificayao, se efetuada no curso do despacho 
aduaneiro, por meio de Documento de Arrecadayao de Receitas Federais (Darf) 
eletronico, mediante debito automatico em conta-corrente bancaria, em agencia 
habilitada de banco integrante da rede arrecadadora de receitas federais. (Art. 11 da IN 
SRF no 680/06) 

Os documentos que servem de base para as informa~oes contidas na Dl 

- Via original do conhecimento de carga ou documento equivalente; 

- Via original da fatura comercial, assinado pelo exportador; 

- Romaneio de carga (packing list}, quando aplicavel; e 

- Outros, exigidos em decorrencia de acordos internacionais ou de 

legisla~ao especffica. 
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Os documentos de instruc;ao da 01 devem ser entregues a fiscalizac;ao da 

SRF sempre que solicitados e, por essa razao, o importador deve manta-los pelo 

prazo previsto na legislac;ao, que pode variar conforme o caso, mas nunca e inferior 

a cinco anos. 

3.4.2 Parametrizacao 

Uma vez registrada a Declarac;ao de lmportac;ao e iniciado o 

procedimento de despacho aduaneiro, a 01 e submetida a anc~lise fiscal e 

selecionada para urn dos canais de conferencia. Tal procedimento de selec;io 

recebe o nome de parametrizac;ao. Os canais de conferencia sao quatro: verde, 

amarelo, vermelho e cinza. 

A importac;ao selecionada para o canal verde e desembarac;ada 

automaticamente sem qualquer verificac;ao. 0 canal amarelo significa conferencia 

dos documentos de instruc;ao da 01 e das informac;oes constantes na declarac;ao. No 

caso de selec;ao para o canal vermelho, ha, alem da conferencia documental, a 

conferencia fisica da mercadoria. E quando a 01 e selecionada para o canal cinza, e 

realizado o exame documental, a verificac;ao fisica da mercadoria e a aplicac;ao de 

procedimento especial de controle aduaneiro, para verificac;ao de elementos 

indiciarios de fraude, inclusive no que se refere ao prec;o declarado da mercadoria. 

(Art. 21 do Decreta no 680 de 2/10/06, D.O.U. de 5/10/2006) 

3.4.3 Desembaraco aduaneiro 

0 desembarac;o aduaneiro e o ato final do despacho aduaneiro, ato pelo 

qual e registrada a conclusao da conferencia aduaneira, em virtude do qual e 

autorizada a entrega da mercadoria ao importador. A entrega somente podera ser 

efetuada ap6s o registro do desembarac;o no Siscomex. 
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3.5 Tipos de lmportacao 

3.5.1 lmportacao por conta e ordem de terceiros 

A operac;ao de importac;ao por conta e ordem de terceiros e aquela em 

que uma pessoa juridica promove, em seu nome, o despacho aduaneiro de 

importac;ao de mercadoria adquirida por outra, em razao de contrato previamente 

firmado, que pode compreender, ainda, a prestac;ao de outros servic;os relacionados 

a transac;ao comercial, como a realizac;ao de cotac;ao de prec;os e a intermediac;ao 

comercial. 

0 controle aduaneiro relativo a atuac;ao de pessoa juridica importadora 

que opere por conta e ordem de terceiros e exercido conforme o estabelecido na 

lnstruc;ao Normativa SRF no 225, de 18 de outubro de 2002. 

0 registro da 01 pelo contratado e condicionado a sua previa habilitac;ao 

no Siscomex, para atuar como importador por conta e ordem do adquirente, pelo 

prazo previsto no contrato. 

3.5.2 lmportacao por encomenda 

A importac;ao por encomenda e definida como aquela em que uma 

pessoa juridica promove, em seu nome, o despacho aduaneiro de importac;ao de 

mercadorias por ela adquiridas no exterior, para revenda a empresa encomendante 

predeterminada, em razao de contrato firmado entre elas. 

A lnstruc;ao Normativa SRF n° 634/06 traz todos os requisites necessaries 

para que a pessoa juridica atue por encomenda. 0 registro da 01 fica condicionado 

a previa habilitac;ao no Siscomex, tanto do encomendante quanta do importador por 

encomenda. "Nao se considerada importac;ao por encomenda a operac;ao realizada 

com recursos do encomendante, ainda que parcialmente." (paragrafo unico do Art. 

1° da IN SRF n° 634/06). 
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3.6 Regimes Aduaneiros Especiais 

Os regimes aduaneiros especiais sao exce<;oes as regras gerais 

estabelecidas no regime aduaneiro comum de importa<;ao/exporta<;ao e sao criados 

com fim de estimular o desenvolvimento e crescimento economico do Pais. Os 

beneficiaries podem promover a entrada de bens no territorio aduaneiro, sem o 

pagamento do onus incidente sobre o comercio exterior. As mercadorias submetidas 

a esses regimes entram no Pais sem a cobran<;a imediata dos tributes incidentes na 

importa<;ao e a aplica<;ao do regime geralmente esta associada a controle aduaneiro 

rigoroso e ao atendimento de determinadas condi<;oes. 

0 Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreta no 4.543, de 26 de 

dezembro de 2002, preve em seu Livro IV os regimes aduaneiros especiais que 

poderao ser utilizados na importa<;ao e/ou exporta<;ao de mercadorias. Segue os 

regimes que poderao ser utilizados na importa<;ao: 

• Admissao Temporaria: e o regime que permite a entrada no Pais de 

certas mercadorias, com finalidade e por periodo de tempo determinados, com a 

suspensao total ou parcial do pagamento de tributes aduaneiros incidentes na sua 

importa<;ao e o compromisso de serem reexportadas. 0 regime esta regulamentado 

pela IN SRF n° 285/03 e Livro IV- Capitulo Ill do Decreta n° 4.543/02. 

• Deposito Afian<;ado: esse regime permite a estocagem, com suspensao 

do pagamento de impastos, de materiais importados sem cobertura cambial, 

destinados a manuten<;ao e ao reparo de embarca<;ao ou de aeronave pertencentes 

a empresa autorizada a operar no transporte comercial internacional, e utilizadas 

nessa atividade. (Livro IV, capitulo XV) 

• Deposito Especial: o regime de deposito especial e o que permite a 

estocagem de partes, pe<;as, componentes e materiais de reposi<;ao ou manuten<;ao, 

com suspensao do pagamento de impastos, para veiculos, maquinas, 

equipamentos, aparelhos e instrumentos, estrangeiros, nacionalizados ou nao, nos 

casos definidos pelo Ministro de Estado da Fazenda. (Livro IV, Cap. XIV do Decreta 

n° 4.543/02). 

• Deposito Franco: e o que permite, em recinto alfandegado, a 

armazenagem de mercadoria estrangeira para atender ao fluxo comercial de paises 
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vizinhos com terceiros paises. 0 regime s6 e concedido quando autorizado em 

acordo ou convenio internacional firmado pelo Brasil. (capitulo XVII) 

• Drawback: e aplicado atraves da suspensao, isen~o ou restituigao de 

tributos incidentes na importagao de mercadorias que sejam utilizadas no processo 

industrial com a garantia de posterior exporta~o deste. E regulamentado pela 

portaria SECEX n° 36, de 22 de novembro de 2007 e Capitulo V do Decreta n° 

4.543/02. 

• Entreposto Aduaneiro: esse regime permite a armazenagem de 

mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso publico, com suspensao do 

pagamento dos impastos incidentes na importagao. 0 regime permite, ainda, a 

permanencia de mercadoria estrangeira em feira, congresso, mostra ou evento 

semelhante, realizado em recinto de uso privative, previamente alfandegado para 

esse fim. (livro IV, Cap. VI do Decreta n° 4.543/02). 

• Loja Franca: o regime aduaneiro especial de loja franca e o que permite 

a estabelecimento instalado em zona primaria de porto ou de aeroporto alfandegado 

vender mercadoria nacional ou estrangeira a passageiro em viagem internacional, 

contra pagamento em cheque de viagem ou em moeda estrangeira conversfvel. Os 

bens importados por estas terao suspensao de tributos. (Livro IV, Capitulo XIII do 

Decreta no 4.543/02). 

• Recof: Regime de entreposto industrial sob controle informatizado e o 

que permite a empresa importar, com ou sem cobertura cambial, e com suspensao 

do pagamento de tributos, sob controle aduaneiro informatizado, mercadorias que, 

depois de submetidas a operagao de industrializagao, sejam destinadas a 

exportagao. (livro IV, Capitulo VII do Decreta n° 4.543/02) 

• Recom: 0 regime aduaneiro especial de importagao de insumos 

destinados a industrializa~o por encomenda de produtos classificados nas posigoes 

8701 a 8705 da Nomenclatura Comum do Mercosul (Recom) e o que permite a 

importagao, sem cobertura cambial, de chassis, carrogarias, pegas, partes, 

componentes e acess6rios, com suspensao do pagamento do impasto sobre 

produtos industrializados. (Livro IV, capitulo VIII do Decreta n° 4.543/02). 

• Repetro: regime aduaneiro especial de exportagao e de importagao de 

bens destinados as atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petr61eo e de gas 

natural (Repetro) e o que permite, conforme o caso, a aplicagao dos seguintes 
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tratamentos aduaneiros: exporta<;Ao ficta, importa<;Ao sob o regime de drawback e 

admissAo temporaria. (Livro IV, capitulo XI do Decreta n° 4.543/02). Os Bens 

inseridos no Repetro encontram-se descritos no anexo Onico da lnstru~ao Normativa 

SRF no 844/08. 

• Repex: regime especial de importa<;Ao de petr61eo bruto e seus 

derivados {Repex) eo que permite a importa<;ao desses produtos, com suspensao 

do pagamento de impastos, para posterior exporta<;Ao, no mesmo estado em foram 

importadas. {Livro IV, Capitulo XII do Decreta n° 4.543/02) 

• Transite Aduaneiro: esse regime permite o transporte de mercadorias, 

sob controle aduaneiro, de urn ponto a outro do territ6rio brasileiro, com suspensao 

de tributes. E utilizado para o transporte de mercadorias importadas e que ainda nao 

foram nacionalizadas desde o porto, aeroporto ou ponto de fronteira de entrada no 

Pars ate o local onde devers ser efetuado o despacho aduaneiro. (livro IV, Cap. II 

do Decreta n° 4.543/02) 

3.7 Procedimento Cambial 

E sabido que a compra e a venda de moedas estrangeiras no Brasil nao e 

totalmente livre. 0 mercado cambial no pars e controlado pelo Banco Central do 

Brasil e operado por estabelecimentos por estes autorizados. As opera<;oes de 

compra e venda de moedas estrangeiras sao formalizadas atraves de urn contrato 

de cambia. No Brasil a entrada ou saida de divisas implica obrigatoriamente urn 

contrato de cambia, que seguira as normas estabelecidas pelo Banco Central. 

No que conceme as importa<;oes brasileiras, estas podem ser com ou 

sem cobertura cambial. Deve-se entender como cobertura cambial o pagamento ao 

exterior do pre<;o da mercadoria, mediante contrata<;Ao de cambia. lnversamente, 

nas opera<;oes conduzidas sem cobertura cambial, nAo ha pagamento da 

mercadoria ao exterior, ou, se houver, este e feito em moeda nacional, quando 

autorizado. 
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CAPiTULO 4: TRA TAMENTO TRIBUTARIO NAS IMPORTACCES 

A carga tributaria imposta pelo governo brasileiro as importayoes e alta. 0 

regime nao se restringe ao lmposto de lmportayao (II), outros tributos diretos e 

indiretos, oneram a operayao. 

Os impastos incidentes e seus calculos sao realizados automaticamente 

pelo Siscomex, bastando na maioria dos casos informar a classificayao e valor 

aduaneiro. Os tributos apurados serao debitados automaticamente na conta corrente 

indicada pelo importador. 

Os tributos incidentes na operayao de importayao, em geral, sao os 

mesmos que oneram as mercadorias no mercado interno. 

Esses tributes incidem sobre os bens em geral no mercado intemo e, via de regra, sao 

nao-cumulativos (do tipo "sobre o valor agregado"). Para nao onerarem somente os 

comerciantes nacionais e proporcionar tratamento isonomico aos bens produzidos no 

Pais, tais tributos incidem sobre os bens importados e sao cobrados no memento da 

importac;ao, podendo ser posteriormente compensados quando da comercializac_tao 

desses produtos no mercado interne. (MRE, 2006) 

4.1 Nao-Cumulatividade dos Tributos 

Atualmente a maior parte dos tributos brasileiros utiliza o sistema nao 

cumulative. 0 tributo e nao-cumulativo quando o montante do tributo pago numa 

etapa da circulayao da mercadoria pode ser abatido do montante devido na etapa 

seguinte. Os exemplos brasileiros sao o IPI eo ICMS. 0 tributo nao-cumulativo e 
quase sempre plurifasico, mas admite-se que ele possa ser monofasico. (NETO, 

2001) 

Na importayao, a nao-cumulatividade permite que o valor dos tributos 

pagos, gere um credito em favor do importador, que podera ser compensado com o 

impasto devido em operayoes posteriores. Assim o imposto incide, na pratica, 

somente sobre o valor agregado ao bem. 
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4.2 lmposto de lmporta~ao 

0 impasto de importaoao e urn impasto federal, cujo escopo e 

simplesmente economico (regulat6rio) e de proteoao. E urn impasto seletivo, 

variando de acordo com o pais de origem do bern, dependendo dos acordos 

comerciais, e com as particularidades do produto. 

As alfquotas aplicadas estao definidas na TEC- Tarifa Externa Comum, 

que e a tarifa aduaneira utilizada pelos pafses-membros do Mercosul e e baseada 

na nomenclatura comum do MERCOSUL (NCM). 

A base de calculo do impasto e o valor aduaneiro ry A) da mercadoria, 

apurado segundo as normas do Artigo VII do Acordo Geral sabre Tarifas e Comercio 

- GATT. 0 Impasto de lmportagao (II) e calculado pela aplicagao das allquotas 

fixadas na TEC sabre a base de calculo. (Decreta n° 313 de 30.07.1948) 

0 Acordo sobre a lmplementa9Ao do Artigo VII do GATI (AVA-GATT) foi incorporado a 
legisla9Ao brasileira em 1994 e estabelece seis diferentes metodos para a determina~o 
do valor aduaneiro das mercadorias importadas. 0 acordo determina que, sempre que 
nao for possivel a utiliza9Ao do primeiro metodo de valora~o. deve-se passar 
sucessivamente aos metodos seguintes, ate que se chegue ao primeiro que permita o 
determinar o valor aduaneiro. 0 acordo estabelece ainda, em seu Artigo 1, que o valor 
aduaneiro de mercadorias importadas seja determinado, preferencialmente, pelo 
primeiro metodo, ou seja, o valor de transa~ao, que e o pre(:<> efetivamente pago ou a 
pagar pelas mercadorias, ajustado de acordo com as disposiy()es do seu Artigo so. 
(MRE, 2006) 

Toda e qualquer forma de pagamento indireto que eventualmente seja 

realizado e parte integrante do valor aduaneiro, conste ele ou nao da fatura 

comercial apresentada a autoridade aduaneira. 0 valor aduaneiro das mercadorias 

importadas significa o valor das mercadorias para fins de incidencia de direitos 

aduaneiros ad valorem sabre mercadorias importadas. 

Em regra, o valor aduaneiro da mercadoria e encontrado a partir do seu 

valor FOB (Free on Board- Livre a Bordo), acrescido dos valores do frete e seguro 

internacionais. 

As aHquotas previstas na TEC atualmente sao todas ad valorem e o 

Impasto de lmportagao devido obedece a seguinte f6rmula: 

II = TEC (%) x Valor Aduaneiro 
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4.3 lmposto sobre Produtos lndustrializados 

0 lmposto sobre Produtos lndustrializados (IPI) e urn tributo indireto de 

competencia federal e incide sobre as mercadorias arroladas na TIPI - Tabela de 

lncidencia do IPI, que tambem e baseada na NCM. 0 imposto independe do 

processo de industrializa<;ao ocorrer internamente no pais ou no exterior. (Decreto n° 

4.544 de 2002) 

0 IPI atende ao principia da nao-cumulatividade e da seletividade. A 

cobran<;a do imposto visa equalizar os custos dos produtos industrializados 

importados frente aos de fabrica<;ao nacional. 

A base de calculo do IPI eo valor aduaneiro da mercadoria acrescido do 

valor do lmposto de lmporta<;ao. (Art. 131 do Decreto n° 4.544/02). Alguns produtos 

dos capitulos 21 e 22 da NCM (bebidas) sujeitam-se ao impasto por unidade ou 

quantidade de produto, conforme o caso. 

0 imposto e calculado pel a aplica<;ao das aU quotas fixadas na Tl PI sobre 

a base de calculo. Na quase totalidade dos casos, a alfquota do IPI e ad valorem e o 

imposto devido e igual a: 

IPI = TIPI (%) x (Valor Aduaneiro +II) 

4.4 Impasto sobre Circula~ao de Mercadorias e Presta~ao de Servi~os - ICMS 

0 lmposto sobre Circula<;ao de Mercadorias e Presta<;ao de Servi<;os 

(ICMS) e urn tributo indireto de competencia estadual que incide sobre a circula<;ao 

de produtos no mercado interno e sobre servi<;os de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunica<;ao. 0 imposto incide tambem sobre os bens 

importados em geral, a tim de promover tratamento tributario isonomico para os 

produtos importados e os nacionais. 

Segundo o Art. 19 da Lei Complementar n° 87/96 o imposto e nao

cumulativo, sendo o valor pago no momento da importa<;ao creditado pelo 

importador para compensa<;ao com o imposto devido em opera<;oes que ele realizar 

posteriormente e que forem sujeitas a esse tributo. Assim como o IPI atende ao 
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principia da seletividade, a carga do impasto e diferente em razao da necessidade 

do produto. 

0 Brasil e uma Republica Federativa e, em razao de nao haver uma legisla~o unica 

para esse imposto, cada urn dos 26 Estados e o Distrito Federal ti!m sua pr6pria 

legisla~o. o que da origem a 27 legisla<;Oes sobre o ICMS, com diversas alfquotas e 

tratamentos tributaries diferenciados. Dessa forma, para que se possa estimar o 

montante do impasto, e necessaria que se saiba a priori o Estado onde ocorrera o 

consumo do bern. (MRE, 2006) 

A base de calculo do ICMS eo somatorio do valor aduaneiro, do II, do IPI, 

do proprio ICMS (calculo "por dentro"), de quaisquer outros tributos incidentes sabre 

a importac;ao e das despesas aduaneiras referentes a importac;ao, que sao os outros 

gastos efetuados para o despacho de importac;ao, tais como a armazenagem, 

capatazia etc. Como o total exato das despesas aduaneiras so e conhecido apos a 

chegada da mercadoria, so entao e possivel fazer uma estimativa do impasto a 

pagar, que e encontrado por meio da seguinte formula: 

ICMS = Aliquota ICMS (%) x 0JA + II + IPI + ICMS + outros tributos + despesas 

aduaneiras) 

Ressalte-se que, como vista anteriormente, o ICMS integra a base de 

calculo dos tributos PIS e Cofins. Assim, para fins de calculo dos referidos tributos, o 

valor do ICMS e aquele encontrado pelo produto da aliquota do impasto e o 

somatorio do valor aduaneiro, do II, do IPI e do ICMS (calculo "por dentro"), como 

segue: 

ICMS para calculo da Cofins e PIS= Aliquota ICMS (%) x 0JA +II+ IPI + ICMS) 

4.5 Programa de lntegra~io Social (PIS) e Contribui~io para o Financiamento 

da Seguridade Social (Cofins) 

A Cofins e o PIS sao tributos indiretos de competencia federal, incidentes 

sabre produtos nacionais e estrangeiros. Esses tributos dao tratamento tributario 
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isonOmico entre os bens produzidos no Pars, que sofrem a incidencia desses 

tributes, e os bens importados, que sao tributados as mesmas alfquotas dos bens 

nacionais. 

De modo geral, tais tributes atendem tambem ao princfpio da nao

cumulatividade e, assim, os valores pagos no momenta da importacao podem ser 

creditados pelo importador para posterior compensacao com os tritutos por ele 

devidos. 

Na quase totalidade das importacoes, a alfquota aplicavel do PIS e de 

1,65% e ada Cofins e de 7,6%. A base de calculo para ambos OS tributes e 0 valor 

aduaneiro das mercadorias importadas, acrescido do valor do Impasto sobre 

Circulacao de Mercadorias e Prestacao de Services, incidente sobre a importacao, e 

do valor dos referidos tributes, pois sao inclufdos no preco final das mercadorias 

(calculo "por dentro"). Assim os tributes devidos obedecem as seguintes formulas: 

PIS= Alfquota PIS x NA + ICMS + PIS + Cofins) 

Cofins = AHquota Cofins x £YA + ICMS +PIS+ Cofins) 

0 calculo desses tributes apresenta certa complexidade, devido ao fato 

de um tribute integrar a base de calculo do outro e de ambos serem calculados "por 

dentro". Em bora todos esses calculos sejam efetuados automaticamente pelo 

Siscomex, tambem e possfvel efetuar OS calculos desses tributes a partir das 

formulas constantes da lnstrucao Normativa SRF no 572/05. 

4.6 CIDE .. Combustlveis 

A Contribuicao de lntervencao no Domfnio EconOmico (CIDE) e um tribute 

de competencia federal que possui carater regulatorio, para ajuste dos precos dos 

combustrveis. A CIDE-Combustfveis incide sobre a comercializacao de derivados de 

petroleo, seja o produto importado ou produzido nacionalmente. Atende ao princfpio 

da nao-cumulatividade. 

A base de calculo da Cide-Combustrveis e a quantidade comercializada 

do produto expressa nas unidades de medida constantes dos Anexos I e II da 

lnstrucao Normativa o SRF no 422/04. A contribuicao e calculada pela aplicacao das 
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alfquotas fixadas no artigo 10 dessa mesma IN sabre a base de calculo. Assim, a 

contribuic;ao devida obedece a seguinte f6rmula: 

CIDE-Combustiveis = Aliquota CIDE x Quant. do produto 

4. 7 Adicional ao Frete para Renova~ao da Marinha Mercante (AFRMM) 

0 AFRMM e uma contribuic;ao social de intervenc;ao no dominic 

econOmico, de compet~ncia federal, atualmente regulamentada pela Lei n° 

10.893/04, que incide sabre o valor do frete internacional ou de cabotagem. 

0 AFRMM, instituido pelo art. 1° do Decreta-Lei n° 2.404, de 23 de dezembro de 1987, 

destina-se a atender aos encargos da intervenc;:~o da Uni~o no apoio ao 

desenvolvimento da marlnha mercante e da industria de construc;:ao e reparac;:~o naval 

brasileiras, e constitui fonte basica da FMM. (Art. 3° da Lei n° 10.893, de 13 de julho de 

2004). 

0 AFRMM deve ser pago anteriormente ao registro da Declarac;ao de 

lmportac;ao, com o auxilio do sistema Mercante, do Departamento do Fundo da 

Marinha Mercante, do Ministerio dos Transportes. 0 adicional e calculado pela 

aplicac;ao de urn percentual sabre a remunerac;ao do transporte aquaviario porto-a

porto, incluldas as despesas portuarias e outras despesas, constantes do 

conhecimento de embarque. 

As atrquotas do adicional variam de acordo com o tipo de navegac;ao: 

- 25% na navegac;ao de Iongo curso; 

-10% na navegac;ao de cabotagem; e 

- 40% na navegac;ao lacustre e fluvial. 

0 AFRMM nao incide sabre o frete de mercadorias originarias de paises 

membros do Mercosul e aquelas amparadas em compromissos internacionais 

firmados pelo Brasil, que contenham clausula expressa de isenc;ao do adicional, 

como os Acordos com parses da ALADI e da Comunidade Andina, desde que seja 

apresentado o Certificado de Origem. 
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CAPiTULO 5: TRANSPORTES 

A atividade de transportar e exercida pelo homem desde os seus 

primordios, a evolu~ao nos trouxe aos modais de transporte hoje existentes. 

Transportar uma carga pode ocorrer dentro do territorio de urn pais ou na liga~ao 

entre dois ou mais paises, aqui nos interessando esse ultimo, o transito internacional 

de bens. 

0 principal meio de transporte utilizado nas importa~Oes brasileiras e o 

transporte maritimo. 0 aereo e rodoviario tambem tern grande importancia. E o 

transporte ferroviario e ainda de pouca expressao. A seguir serao explanados de 

forma breve os quatro modais citados. 

5.1 Transporte Maritimo 

A importa~o realizada por via maritima permite ao importador uma 

vantagem comparativa em rela~ao aos outros modais, visto que admite o transporte 

de todo tipo de mercadoria, desde as perigosas e frageis ate as pereciveis e ainda 

possibilita o transporte de grande quantidade de mercadorias, reduzindo o custo do 

frete. Este custo e de grande importancia nas decisOes de importa~o. pois o valor 

do frete faz parte do valor aduaneiro e das bases de calculos dos tributos incidentes 

na opera~ao. 0 frete e apurado por tonelada, metro cubico, ou unidade de transporte 

(container). 

As empresas armadoras brasileiras sao representadas por uma rede de 

agentes, que no Brasil se denominam agencias marftimas, localizadas nas principais 

capitais, e que estao autorizadas a negociar os fretes com os importadores e 

exportadores e a emitir os conhecimentos de embarque e os documentos relativos 

as mercadorias embarcadas. 

5.2 Transporte Rodoviario 

0 transporte rodoviario surge como uma op~ao natural no comercio entre 

os parses da America do Sui, visto que o Brasil possui fronteiras terrestres com 

quase todos, exce~o apenas para Chile e Equador. 
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No ambito do Mercosul, as empresas autorizadas transitam com urn 

documento denominado Manifesto lnternacional de Carga - MIC, que permite o 

transporte de cargas nas estradas dos parses membros. 

Nas fronteiras terrestres existem postos avanc;ados da Secretaria da 

Receita Federal, com o Siscomex funcionado para que o importador possa realizar o 

desembarac;o da mercadoria. As transportadoras que realizam o transite 

internacional de mercadorias devem ter a devida autorizac;ao, seguindo as normas 

do Acordo sabre Transporte lnternacional Terrestre- ATIT, assinado pelos paises 

da America latina. No Brasil, o 6rgao regulador e fiscalizador desta atividade e a 

Agencia Nacional de Transportes Terrestres- ANTT. 

5.3 Transporte Aereo 

0 modal aereo normalmente encontra-se relacionado com a urgencia da 

carga. E sua vantagem comparativa aos outros modais sem duvida e a rapidez, 

todavia o custo do transporte aereo e alto e a tarifa aplicada e calculada par peso. 

No Brasil existem diversas companhias aereas que realizam o servic;o de 

carga entre paises, destaca-se ainda as empresas de encomenda expressa (courier) 

que, alem de documentos, tambem podem transportar pequenas encomendas. 

5.4 Transporte Ferroviario 

A via ferroviaria brasileira e pouco desenvolvida e limita-se aos paises 

limitrofes da Argentina, Paraguai e Bolivia. 

0 frete e cotado na base de uma tonelada igual a 3,5 metros cubicos, 

mas pede tambem ser colocado na forma de veiculo fechado com frete unico. Neste 

modal e utilizado o conhecimento de carga denominado Transporte lnternacional 

Ferroviario- TIF. 

No Brasil as ferrovias foram privatizadas, a partir da decada de 1990, 

atraves de concessoes. 0 pais possui uma malha de 28.000 km. 
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CONCLUSAO 

As formas comerciais evoluiram com o homem, criando uma complexa 

rede de atores e cencirios. A infinidade de normas dos 6rgaos do poder publico 

nacional requer urn vasto conhecimento dos procedimentos tecnicos envolvidos na 

opera9ao de importa9ao. 

A voracidade e volatilidade dos mercados fazem com que, cada dia mais, 

o administrador moderno adote uma postura de continuo aprendizado sobre as mais 

diversas areas. Como o processo de importa9ao e bastante complexo, as empresas, 

em especial micros e pequenos empresarios preferem contratar urn servi9o tecnico 

especializado na area, adotando uma postura preventiva de gestao, do que se 

aventurar a descoberta dos tramites do comercio internacional. 

0 mercado hoje determina uma nova forma de tomada de decisao, mais 

agil e flexivel, integrando o maior numero de funcionarios da empresa. Os processos 

de decisoes implicam em planejamento estrategico. Utilizando de maneira mais 

eficiente e eficaz as informa9oes disponiveis para promo9ao de mudan9as. 

A empresa que importa adquire vantagens em rela9ao aos concorrentes 

internos, pois diversifica produtos, aproveita melhor sua capacidade administrativa, 

aprimora qualidade ao produto vendido, incorpora tecnologia. Os pontos aqui 

tratados tornam as a90es administrativas mais precisas, deixando os neg6cios da 

empresa mais competitivos. 
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