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RESUMO 

 

O processo de importação no Estado do Paraná é complexo e empresas 
dependem de insumos ou produtos importados para suas operações. As etapas 
do processo de importação devem seguir normas internacionais e nacionais 
reguladas pela Secretaria da Receita Federal e outros órgãos estaduais e 
municipais. Existem fatores a serem gerenciados e executados para realizar o 
monitoramento das etapas do processo de importação, como: habilitação da 
empresa, fatores logísticos, despachante aduaneiro, licenças de importação, 
sistemas informatizados para registro dos processos junto ao governo, notas 
fiscais, avarias nas cargas, contratação de terceiros e controles fiscais. Os 
desafios atuais concentram esforços na compreensão da legislação aduaneira e 
das fases de um projeto de importação a fim de obter o menor prazo possível 
nas etapas, sem incidência de multas e menor custo. O objetivo deste trabalho 
foi propor uma metodologia para mitigação de riscos e oportunidades em 
processos de importação no Estado do Paraná utilizando-se de um fluxograma 
com processos decisórios baseada nas etapas propostas pela Receita Federal, 
de uma matriz de risco de probabilidade e impacto para avaliação dos resultados 
e de um manual de orientação para que pessoas físicas e jurídicas com intenção 
de importar possam seguir um roteiro prático e auto indicativo, que permita um 
projeto de importação ser realizado considerando os riscos envolvidos. Neste 
trabalho foram coletadas informações de importadores e de prestadores de 
serviços do Estado do Paraná no ano de 2018, utilizando-se de um questionário 
e entrevistas que mostraram informações reais das empresas e de suas 
importações, prazos, gestão operacional e principais pontos críticos. As 
informações obtidas foram comparadas e aplicadas em uma matriz de impacto 
de riscos e oportunidades que permitiram a visualização em dias corridos do 
início e do fim de um projeto de importação, que resultou em 5 faixas de 
desempenho, considerando todas as etapas a serem executadas. Essa matriz 
de risco foi aplicada nos setores de maior impacto na pesquisa, sendo eles, 
automotivo, industrial, eletrônico e alimentício, que representaram 49,12% do 
total das empresas válidas. A mitigação de riscos aplicado nas etapas do 
processo de importação trouxe previsibilidade, controle do processo e redução 
dos custos e prazos, permitindo que pessoas físicas ou jurídicas possam 
identificar os pontos críticos como a classificação fiscal, os documentos de 
importação e a descrição dos produtos. 
  

Palavras-chave:  Mitigação, importação, matriz de risco, custos, manual. 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The import process in the State of Paraná is complex and companies 

depend on imported supplies or products for their operations. The stages of the 

import process must follow international and national standards regulated by the 

Federal Revenue Service and other state and municipal agencies. There are 

factors to be managed and executed to monitor the stages of the import process, 

such as: company qualification, logistic factors, customs agent, import licenses, 

computerized systems for registering the processes with the government, 

invoices, cargo breakdowns, subcontractors hiring and tax controls.The current 

challenges focus efforts on understanding the customs legislation and the phases 

of an import project in order to obtain the shortest possible time in the stages, 

without incurring fines and lower costs. The objective of this work was to propose 

a methodology for mitigating risks and opportunities in import processes in the 

State of Paraná using a flowchart with decision-making methods based on the 

steps proposed by the IRS (Receita Federal), a probability and risk impact matrix 

to evaluate the results and guidelines handbook for individuals and 

companieswith the intention of importing, can follow a practical and self-indicative 

script, which allows an import project to be carried out considering the risks 

involved. In this work, there was information collected from importers and service 

providers from the State of Paraná in 2018, using a questionnaire and interviews 

that showed real information about companies and their imports, deadlines, 

operational management and main critical points. The information obtained was 

compared and applied in a risk impact matrix and opportunities that allowed the 

visualization in calendar days, the beginning to end of an import project, which 

resulted in 5 performance ranges, considering all the steps to be performed. This 

risk matrix was applied to the sectors with the greatest impact on research, being 

them the automotive, industrial, electronic and food, which represented 49.12% 

of the total valid companies. The risk mitigation applied in the stages of the import 

process brought predictability, process control and reduction of costs and 

deadlines, allowing individuals or companies to identify critical points such as tax 

classification, import documents and product description. 

  

Keywords: Mitigation, import, risk matrix, costs, handbook. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As empresas estão cada vez mais preocupadas em se manter 

competitivas em relação aos seus concorrentes, nacionais e internacionais, 

principalmente pelo aumento do comércio internacional. As importações por sua 

vez são a base das relações entre empresas internacionais e demandam por um 

conhecimento específico da legislação internacional e nacional, e de processos 

a serem executados. 

Tais processos possuem incertezas e riscos a serem gerenciados, 

sobretudo em processos de importação parametrizados em canal vermelho, 

sucetíveis a uma fiscalização por parte de órgãos reguladores do governo e 

passíveis a multas e atrasos. Diante deste cenário, este trabalho irá abordar o 

gerenciamento de riscos em processos parametrizados em canal vermelho no 

Estado do Paraná, a fim de identificar e prever os possíveis riscos em um projeto 

de importação.  

 

1.1 CONTEXTO 
 

O comércio internacional começou a ser regulamentado após a Segunda 

Guerra Mundial para promover a cooperação internacional e o livre comércio 

entre países.  

O acordo “General Agreement on Tarifs and Trade” (GATT) assinado por 

23 países em 1947, posteriormente resultou na criação da “World Trade 

Organization” (WTO) ou Organização Mundial do Comércio (OMC) 

(VANGRASSTEK, 2013).  

A OMC, com sede em Genebra, está em atividade desde janeiro de 

1995, sendo a única organização internacional a desempenhar um papel de 

regulação do comércio entre países. Possui atualmente 164 países membros, 

dentre eles o Brasil (FIGURA 1), representa 98% do comércio mundial, sendo 

sua função a de assegurar que os acordos e regras do comércio internacional 

sejam seguidos pelos países membros (OMC, 2019 a). 
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Figura 1 - - MAPA DOS PAÍSES MEMBROS (VERDE) E EM NEGOCIAÇÃO DE ACESSO 
(AMARELO) DA OMC 

 

FONTE: OMC (2019 b)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Os acordos da OMC compreendem bens, serviços e propriedade 

intelectual, incluindo princípios de liberalização e as exceções comerciais 

permitidas. Incluem também os compromissos dos países para redução de 

tarifas alfandegárias e outros obstáculos ao comércio, abertura de mercados e 

procedimentos para solução de disputas, além de ter um tratamento especial 

para países em desenvolvimento, com maiores prazos para implementação dos 

compromissos e medidas a fim de aumentar o comércio e reduzir as diferenças 

comerciais em relação a países mais desenvolvidos (OMC, 2019 b).  

Em relação às regras, que são a base do sistema comercial multilateral, 

a OMC defende:  

• Não discriminação entre seus parceiros comerciais e não discriminação 

entre produtos e serviços próprios e estrangeiros; 

• Redução de barreiras que podem ser tributárias, proibições ou quotas 

que restringem as quantidades seletivamente; 

• Previsibilidade e transparência nos negócios, evitando barreiras 

comerciais levantadas de forma arbitrária; 
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• Competitividade, desencorajando práticas injustas como subsídios à 

exportação e produtos de “dumping” abaixo do custo para ganhar 

participação de mercado; 

• Benefício a países menos desenvolvidos com privilégios especiais como 

maior tempo para se ajustarem aos acordos; 

• Medidas de proteção ao meio ambiente, saúde pública, saúde animal e 

fitossanidade (OMC, 2019 c).  

 

Segundo relatório da OMC, o Brasil participa atualmente apenas com 

1,1% em valor de todo o comércio mundial. A Universidade de São Paulo 

publicou em 2017, com base na OMC, o cenário internacional sobre o Brasil em 

relação aos outros mercados, citando a falta de acordos internacionais e políticas 

de desenvolvimento (FERRAZ, 2017).  

Na avaliação do produto interno bruto (PIB) pelo banco mundial, em 2018 

o Brasil foi a nona maior economia (TABELA 1). Neste mesmo ano, o país fez 

importações no valor de U$ 181,2 bilhões de dólares americanos e o Estado do 

Paraná participou com U$ 12,3 bilhões de dólares americanos, representando 

6,8% das importações do país (COMEXSTAT, 2019).  

 

Tabela 1 – PIB 2018 DAS MAIORES ECONOMIAS MUNDIAIS 

PRODUTO INTERNO BRUTO 2018 

Classificação Economia US dólares (milhões) 

1 Estados Unidos 20.494.100 

2 China 13.608.152 

3 Japão 4.970.916 

4 Alemanha 3.996.759 

5 Reino Unido 2.825.208 

6 França 2.777.535 

7 Índia 2.726.323 

8 Itália 2.073.902 

9 Brasil 1.868.626 

10 Canadá 1.709.327 

FONTE: BANCO MUNDIAL (2019) 
 

Além dos acordos e regras internacionais estabelecidas pela OMC e do 

relevante papel do país na economia mundial, o Paraná atende a legislação 
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federal que regula o comércio internacional no Brasil através do Decreto n° 

6.759, de 5 de fevereiro de 2009, que regulamenta a administração das 

atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de 

comércio exterior. Somado a este Decreto, as atividades aduaneiras são 

complementadas por outras leis, regras e regulações de âmbito estadual e 

municipal, exclusivas e determinadas por cada Estado. 

As empresas importadoras no Paraná devem atender a todas as leis e 

regulamentações internacionais, federais, estaduais, municipais e também 

seguir as etapas do processo de importação estabelecidas pela Secretaria da 

Receita Federal em âmbito nacional (FIGURA 2), que apresenta o fluxograma 

das etapas de um processo de importação (RECEITA FEDERAL 2015) de forma 

simplificada que será detalhado mais a frente, isento dos processos decisórios e 

a serem executados por um importador quanto a legislação e contratação de 

terceiros, como despachantes aduaneiros e agentes de carga.  
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Figura 2 – FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DE IMPORTAÇÃO 

 

   FONTE: Receita Federal (2015 a)    

 
LEGENDA: AFRFB - Auditor-Fiscal da Receita Federal  
                   ATRFB - Analista Tributário da Receita Federal  
                   RFB - Receita Federal do Brasil 

 

Em comparação aos outros Estados do país, o Paraná foi o quarto maior 

importador, abaixo apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, 

(TABELA 2). 

 

Tabela 2 - VALOR DE IMPORTAÇÃO EM DÓLARES AMERICANOS EM 2018 

Estado Valor 

São Paulo 60.828.522.063 

Rio de Janeiro 24.014.481.368 

Santa Catarina 15.469.807.989 

Paraná 12.370.167.798 

FONTE: COMEXSTAT, (2019) 
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Os dados coletados no questionário e nas entrevistas, em 2018, com 

empresas importadoras e despachantes aduaneiros no Estado do Paraná, foi 

verificado que as etapas do processo de importação possuem incertezas e 

atrasos, resultando no aumento dos custos, principalmente nos casos de canal 

vermelho como será analisado neste trabalho, onde os documentos, os tributos, 

documentos e as mercadorias serão vistoriadas pela Receita Federal, estando 

sucetíveis a multas. 

As incertezas estão baseadas na falta de entendimento da legislação por 

parte dos importadores e a relação arbitrária por parte dos órgãos legais, 

responsáveis pelo correto andamento das importações com base no 

Regulamento Aduaneiro. As empresas apresentaram dificuldades na gestão 

interna dos processos de importação, na relação com os Despachantes 

Aduaneiros e Agentes de Carga e no cumprimento das obrigações legais.  

Para a Associação Paulista de Estudos Tributários (APET), ainda que o 

Brasil seja um país muito dependente de produtos importados, importar no país 

é uma tarefa das mais arriscadas. Acontecimentos de ordem política ou 

econômica são uma interferência, além da extrema competitividade, exigem 

cada vez mais a necessidade de processos inovadores que contribuam para o 

crescimento da economia do país e o incremento das relações comerciais com 

outros países (APET, 2011). 

Além da competitividade, outros fatores como a demora nos processos, 

a complexidade na liberação das importações e procedimentos desnecessários, 

reduzem a eficiência das empresas brasileiras em relação ao restante do mundo. 

O tempo médio de liberação de uma mercadoria no Brasil é de 5,5 dias, incluindo 

o Estado do Paraná, enquanto na China e Índia são necessários apenas 3,5 e 

3,4 dias respectivamente (MARIN, 2013).  

A demora na liberação das importações tem impacto direto nos custos e 

na rentabilidade das empresas. É possível citar o escalonamento de cobrança 

(TABELA 3) de armazenagem da empresa PACLOG no aeroporto Internacional 

Afonso Pena de São José dos Pinhais fixada pela Portaria n° 103 / SRA, de 11 

de janeiro de 2019 (ANAC, 2019).  
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Tabela 3 - TABELA DE PREÇOS DE ARMAZENAGEM PACLOG 

Tabela 1 – Valor CIF Verificar o período e percentual adequado 

Base de cálculos por períodos (dias úteis) Multiplicar pelo valor CIF 

1º período (01 – 02 dias) 0,75%  

2º período (03 - 05 dias) 1,50%  

3º período (06 - 10 dias) 2,25%  

4º período (11 - 20 dias) 4,50%  

Mais 2,25% para cada 10 dias úteis de 
permanência 

Converter em reais utilizando o dólar do dia do 
registro do documento 

Fonte: PACLOG, (2019).  

 

Com base na TABELA 3 é possível simular o cálculo de uma carga 

importada de US$ 100.000,00 dólares americanos, armazenada e aguardando 

liberação no Aeroporto Internacional Afonso Pena de São José dos Pinhais. 

Considerando os períodos citados na TABELA 3 e o percentual de cobrança da 

TABELA 4 é possível fazer este cálculo de forma simplificada, pois não está 

sendo considerado o valor do seguro. 

 

Tabela 4 – CUSTO DE ARMAZENAGEM NO AEROPORTO AFONSO PENA 
INTERNACIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR 

Valor da importação US 100.000 

Período Taxas (%) Taxas (US) 

1º período (01 – 02 dias) 0,75    750,00 

2º período (03 - 05 dias) 1,50 1.500,00 

3º período (06 - 10 dias) 2,25 2.250,00 

4º período (11 - 20 dias) 4,50 4.500,00 

FONTE: O autor (2019) 

 
Considerando os prazos de liberação mencionados de Brasil, China e 

Índia e utilizando os dados da TABELA 4, é possível observar que no Paraná, 3° 

período, o custo somente da armazenagem previsto será aproximadamente 50% 

maior que na China e Índia, 2° período, para uma importação com valor de US 

100.000 dólares americanos.  

Também deve-se levar em consideração outros eventuais atrasos, como 

canal vermelho ou problemas tributários, onde uma importação pode ficar 
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armazenada por mais de 30 dias, elevando o custo de armazenagem para mais 

de 4,5% do valor da importação, sendo que em alguns casos, impactando 

diretamente na margem de contribuição da empresa importadora ou 

inviabilizando o projeto de forma significativa. A armazenagem é um dos 

principais fatores críticos apontados pelos importadores paranaenses a se levar 

em consideração, pois sua cobrança é em dias corridos independente da 

liberação ou não da importação. 

 Desde a abertura da empresa importadora e em cada uma das etapas do 

processo de importação que serão analisadas, este trabalho propõe elaborar 

uma metodologia de gestão de riscos nos processos de importação 

parametrizados em canal vermelho por empresas do Estado do Paraná. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma metodologia de 

gerenciamento de riscos a ser aplicada nas etapas dos processos de importação 

parametrizados em canal vermelho por empresas importadoras do Estado do 

Paraná, contribuindo com a redução de custos e prazos.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Detalhar as etapas do processo de importação, baseado no fluxograma 

da Receita Federal com mapeamento de variáveis e criar um fluxograma 

com processos decisórios. 

• Elaborar questionário e aplicar entrevista às empresas importadoras e 

despachantes aduaneiros do Estado do Paraná para levantamento de 

dados. 

• Propor uma matriz de risco das etapas do processo de importação 

utilizando os processos de gerenciamento de riscos propostos “Project 

Management Body of Knowledge” Guia PMBOK®. 

• Apontar os resultados de dias corridos para um projeto de importação e 

propor uma metodologia para mitigação de riscos em processos de 

importação. 
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• Elaborar um manual de gestão de riscos a ser validado por empresas 

importadoras do estado do Paraná 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Com a finalidade de reduzir os custos e prazos nos processos de 

importação por empresas no Estado do Paraná, a mitigação de riscos antecipa 

alternativas e os problemas passíveis de riscos e oportunidades que um 

processo de importação fica suscetível.  

Para um aprofundamento na questão dos custos envolvidos em 

processos de importação, a gestão de riscos aplicada a um projeto de 

importação de equipamentos, favoreceu a melhor tomada de decisão antes de 

iniciar o projeto, utilizando-se das melhores práticas de gerenciamento de riscos 

propostas pelo Guia PMBOK® (PIURCOSKY, 2014).  

A carência de gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos, 

principalmente nas importações, pode gerar grandes perdas, citando como 

exemplo a Boeing, Cisco e Pfizer com perdas de US$ 2 bilhões, US$ 2,25 bilhões 

e US$ 2,8 bilhões respectivamente em 2017 (OLIVEIRA, 2017).  

O cenário econômico atual de crise, o alto percentual de desemprego, a 

gestão governamental deficiente e a oscilação do dólar são características 

negativas para o país e determinantes ao desenvolvimento das empresas, 

gerando um cenário aos empresários mais desafiador, principalmente dos 

importadores, que também dependem de fatores internacionais. Tais 

características são também similares entre as empresas do Estado do Paraná, 

tornando oportuna a necessidade de uma melhor gestão de riscos nos processos 

de importação do Estado. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

 Este trabalho de dissertação foi estruturado de maneira a facilitar a 

compreensão e análise sobre o assunto abordado que gira em torno da 

elaboração de uma metodologia para mitigação de riscos e oportunidades em 

processos de importação parametrizados em canal vermelho e de manual de 

processos de importação para empresas no Estado do Paraná. O trabalho foi 

dividido em 5 etapas, onde é possível encontrar: 
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 A Introdução sobre as regulamentações internacionais e nacionais de 

comércio, sua aplicação nas importações do Estado do Paraná através das 

etapas dos processos de importação da Receita Federal, contexto do país e do 

Estado no cenário das importações, objetivos e justificativa. 

 Fundamentação teórica sobre os processos de importação e habilitações 

das pessoas físicas e jurídicas para importar. 

A Revisão teórica sobre a organização mundial do comércio, a legislação 

aduaneira vigente, literatura de Comércio Exterior no Brasil e gestão de riscos 

baseada no Guia PMBOK®. 

Materiais e métodos para o desenvolvimento da metodologia de mitigação 

de riscos e manual de processos de importação. 

Discussão dos resultados através da análise dos dados obtidos pela 

coleta de dados junto a importadores através de um questionário e entrevistas a 

Comissárias de despacho aduaneiro. 

E as conclusões do trabalho tomando como base a metologia 

desenvolvida e resultados obtidos, elaboração de um manual e indicação de 

trabalhos futuros.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Em maior ou menor grau, os riscos e oportunidades impactam de alguma 

forma as empresas e os processos de importação, sejam de ordem burocrática, 

logística, de terceiros, financeira ou fiscal. Na maioria dos casos, os riscos e 

oportunidades podem ser antecipados e medidos, permitindo avaliar a 

viabilidade do projeto de importação e até mesmo comparando os custos em 

relação aos concorrentes antes de iniciar a importação. 

  A importação pode ser feita por pessoa física ou jurídica e compreende 

a entrada temporária ou definitiva em território nacional de bens ou serviços 

originários ou procedentes de outros países, a título oneroso ou gratuito 

(RECEITA FEDERAL, 2019 a). 

 

2.1 PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA E JURÍDICA 

 

   Neste item será identificado as necessidades e obrigações para que 

pessoas físicas ou jurídicas possam importar. 

 

2.1.1 Pessoa física 
 

  A pessoa física é o ser humano na condição de indivíduo detentor de 

direitos e deveres (DICIONÁRIO FINANCEIRO, 2019).  

  Para uma pessoa física importar, é necessário ter o Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), documento este de nove dígitos que armazena 

informações cadastrais dos contribuintes, pessoas que pagam impostos, tributos 

e têm que estar registrados no sistema da Receita Federal. 

   Fica delimitada à pessoa física apenas as importações autorizadas pela 

Secretaria da Receita Federal (RECEITA FEDERAL, 2016) conforme abaixo: 

 

• Operações de comércio exterior para a realização de suas atividades 

profissionais, inclusive na condição de produtor rural, artesão, artista ou 

assemelhado; 

• Importações para seu uso e consumo próprio;  

• Importações para suas coleções pessoais e 
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• Importações para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, com 

fundamento nos arts. 4º e 5º da Lei nº 12.780, de 2013 (BRASIL, 2013). 

 

   As importações de cunho comercial só podem ser feitas por pessoas 

jurídicas, desta forma pessoas físicas não podem importar com o untuíto 

comercial. 

 

2.1.2 Pessoa jurídica 
 

Pessoa jurídica é uma entidade que reúne pessoas físicas e patrimônio 

com uma finalidade, que pode ser prestar serviço ou produzir um bem, como 

empresas, associações, fundações, igrejas ou entidades públicas com 

personalidade jurídica, mesmo que formada por uma ou mais pessoas físicas 

(DICIONÁRIO FINANCEIRO, 2019). 

  Para uma empresa importar, ela deve possuir um Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) e estar em dia com suas obrigações fiscais.  

 

2.2 REGISTROS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMPRESA 
IMPORTADORA  
 

  Além do CNPJ, também é requisito obrigatório o registro do Contrato 

Social na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR), contrato este em que os 

sócios assinam ou assumem, mediante a formação de uma nova sociedade em 

uma empresa (JUCEPAR, 2019). 

  Contrato social é a certidão de nascimento da empresa, onde irá constar 

todos os dados do negócio, como, quem são os sócios, qual o endereço da sede, 

quais os deveres de cada sócio e qual o ramo de atuação (CONTABILIZEI, 

2018).  

  Além do Contrato Social, é necessário o Alvará de funcionamento, a 

Inscrição Estadual, Vistoria de cumprimento das normas de segurança, Licença 

ambiental e em alguns casos licença Sanitária.  

  Além das inscrições e licenças municipais e estaduais, algumas 

atividades exigem a inscrição em órgãos federais, como o Ministério do Turismo, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Polícia Federal, entre 

outros. 
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  Todos os itens mencionados acima relacionados à pessoa jurídica, 

normalmente são feitos por um contador ou contabilista, profissional de ciência 

contábil ou empresa de contabilidade responsável pelas áreas financeiras, 

econômicas e patrimoniais de uma pessoa jurídica. 

  Após conseguir todas as licenças exigidas conforme o ramo de atividade 

da empresa, esta deverá fazer seu registro no sistema da Secretaria da Receita 

Federal para se tornar uma importadora, conforme será visto no item 2.3. 

 

2.3 RASTREAMENTO DA ATUAÇÃO DE INTERVENIENTES ADUANEIROS 
(RADAR) E SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR (SISCOMEX) 
 

2.3.1 Rastreamento da Atuação de Intervenientes Aduaneiros (RADAR) 
 

  Para uma pessoa física ou jurídica se tornar uma importadora, ela deverá 

estar registrada no sistema da Secretaria da Receita Federal chamado 

Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros (RADAR). Detalhes 

para solicitação do RADAR verificar manual no APÊNDICE 1. 

   Após aprovado o RADAR, a pessoa física ou jurídica é habilitada a 

utilizar o SISCOMEX e pode fazer sua primeira importação respeitando o tipo do 

seu RADAR conforme abaixo: 

 

• Radar expresso: empresa pode importar até US$ 50.000,00 dólares 

americanos a cada seis meses, não cumulativo. 

• Radar limitado: empresa pode importar até US$ 150.000,00 dólares 

americanos a cada seis meses, não cumulativo. 

• Radar ilimitado: empresa pode importar acima de US$ 150.000,00 dólares 

americanos, sem restrição. 

  

Se o importador não possuir o RADAR, não poderá operar o SISCOMEX 

e consequentemente não poderá importar (RECEITA FEDERAL, 2019 b). 

2.3.2 Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX 
 

 O Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, instituído pelo 

Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992, é um sistema informatizado 

responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento e controle 
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das operações de comércio exterior, através de um fluxo único e automatizado 

de informações. O sistema permite acompanhar a saída e o ingresso de 

mercadorias no país, uma vez que os órgãos anuentes de governo (item 2.6.3) 

intervenientes no comércio exterior podem controlar e interferir no 

processamento de operações para uma melhor gestão de processos (MDIC, 

2019 a). 

 

2.4 DESPACHANTE ADUANEIRO 
 

Despachante aduaneiro é o profissional que atua como representante 

legal da pessoa física ou jurídica perante a Receita Federal no âmbito das 

atividades de Comércio Exterior pelo SISCOMEX. Existem empresas 

especializadas no despacho aduaneiro que são conhecidas como comissárias 

de desembaraço aduaneiro. 

As pessoas físicas ou empresas importadoras contratam as comissárias 

de desembaraço aduaneiro e/ou despachantes aduaneiros para representá-las 

junto às aduanas e órgãos anuentes de fiscalização. 

Aduana é uma repartição do governo brasileiro que controla a entrada e 

saída de mercadorias permitidas por lei. Pode também ser chamada de 

alfândega (RECEITA FEDERAL, 2015 b). 

A principal função do despachante aduaneiro é a formulação da 

declaração aduaneira de importação, conhecida também como Declaração de 

Importação (DI), que é a proposição da destinação a ser dada aos bens 

submetidos ao controle aduaneiro (ABRACOMEX, 2018) conforme será visto no 

item 2.9. 

 

2.5 PEDIDO INTERNACIONAL, TERMOS INTERNACIONAIS DE COMÉRCIO 
(INCOTERMS)”, NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM) E 
CONTRATO DE VENDA.   
 

2.5.1 Pedido Internacional 
 

O pedido internacional é o documento que confirma a intenção de 

aquisição de um produto ou serviço de um fornecedor internacional. Neste 

documento serão determinadas as responsabilidades comerciais negociadas 
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entre o exportador e o importador sobre os detalhes do negócio ou relação 

comercial de acordo com as boas práticas de contratos internacionais, 

manifestando assim as intenções de vontade de duas ou mais partes, para criar 

relações comerciais ou de serviços. Detalhes sobre pedido internacional verificar 

manual no APÊNDICE 1. 

 

2.5.2 Termos Internacionais de comércio ou “International Commercial term” 
(INCOTERMS). 
 

 Os termos internacionais de comércio, conhecidos pela sigla 

INCOTERMS, organizam e determinam as responsabilidades do exportador e 

do importador. Essas responsabilidades também incluem os riscos logísticos, 

incertezas, complexidades dos processos e empresas terceirizadas envolvidas 

(SEGALIS et. al., 2012). 

As INCOTERMS são regras internacionais reconhecidas mundialmente 

para contratos nacionais e internacionais de vendas e são parte importante na 

negociação, já que definidas as responsabilidades das partes, é possível que o 

importador consiga prever o custo do final da importação. 

Existe um órgão internacional chamado “International Chamber of 

Commerce” (ICC) que mantém atualizada tais regras e as renova quando 

necessário (ICC, 2010) conforme abaixo: 

 

• “Ex Works” (EXW): determina que o exportador irá entregar a mercadoria 

ao importador em local desejado pelo exportador, como por exemplo em 

seu próprio armazém. O risco do importador inicia na coleta da 

mercadoria. 

 

• “Free carrier” (FCA): determina que o exportador entregará a mercadoria 

em local negociado entre as partes. Nesta regra o local deve ser muito 

bem delimitado para o importador não assumir riscos por falta de 

informação. 

 

• “Carriage Paid To” (CPT): determina que o exportador irá entregar a 

mercadoria ao transportador para entrega em local previamente acordado 
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e irá contratar e arcar com os custos e riscos do transporte até o local 

determinado. 

 

• “Free on Board” (FOB): determina que o exportador entrega a mercadoria 

sob o convés do navio determinado pelo importador. Em caso de 

container, será utilizado container contratado pelo importador. O risco do 

exportador cessa com a entrega da exportação ao convés do navio. 

 

• “Cost and Freight” (CFR): determina que o exportador irá entregar ao 

transportador a mercadoria e irá arcar com os custos do transporte até o 

porto de destino sob sua responsabilidade e risco. 

 

• “Cost, Insurance and Freight” (CIF): determina que o exportador irá 

entregar ao transportador a mercadoria e irá arcar com os custos do 

transporte até o porto de destino sob sua responsabilidade e risco. Neste 

caso o seguro também fica a cargo do exportador.  

 

Segue as responsabilidades das incoterms na negociação conforme 

FIGURA 3. 

Figura 3 – RESPONSABILIDADES POR INCOTERM 

 

FONTE: Claudio Enrique (2010)  

LEGENDA: 
 

     Responsabilidade dos documentos.  
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  Responsabilidade dos riscos. 

  Responsabilidade dos custos. 

 

São as INCOTERMS que determinam as responsabilidades do exportador 

e do importador quanto ao custo das operações abaixo (ALLOG, 2018): 

 

• Embalagem; 

• Identificação; 

• Carregamento na origem; 

• Transporte dentro do país de origem; 

• Seguro no país de origem;  

• Custos de exportação;  

• Inspeção da carga;  

• Peritagem;  

• Burocracias alfandegárias na origem;  

• Armazenamento na origem;  

• Despesas com o embarque na origem;  

• Estiva;  

• Transporte internacional; 

• Seguro internacional;  

• Descarga no destino; 

• Manuseio;  

• Armazenagem no destino; 

• Burocracias alfandegárias;  

• Custos na importação;  

• Transporte dentro do país de destino;  

• Seguro no país de destino; 

• Descarga da mercadoria no importador. 
 

O detalhamento da responsabilidade dos custos dos itens citados acima 

para cada INCOTERM pode ser encontrado no ANEXO 1. 

 

2.5.3 Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 
 

A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é um código de oito dígitos 

que determina a natureza de uma mercadoria e tem como base o Sistema 

Harmonizado (SH) de designação e codificação de mercadorias, que é utilizado 

internacionalmente e conhecido como “harmonized system code” ou “HS code” 

(MDIC, 2019 b). 

 Os oito dígitos da NCM são classificados (FIGURA 4) abaixo: 
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• Capítulo: 2 primeiros dígitos do SH 

• Posição: 4 primeiros dígitos do SH 

• Sub posição: 6 primeiros dígitos SH 

• Item: 7° dígito do NCM 

• Item: 8° dígito do NCM 

 

Figura 4 – CÓDIGO NCM 

 

FONTE: FAZCOMEX, (2019).  

 

Os 6 primeiros dígitos da NCM, capítulo, posição e subposição estão 

classificados no SH e devem ter um entendimento internacional. Já os 2 últimos 

dígitos da NCM, item e subitem, podem ter apenas entendimento regional.  

A classificação fiscal é de competência da Secretaria da Receita Federal 

e é possível encontrar todas as classificações fiscais no sítio eletrônico 

SISCOMEX. (SISCOMEX, 2019) 

O objetivo da NCM é classificar as mercadorias de acordo com sua 

especificidade, grau técnico e unidade de medida para determinar as obrigações 

da pessoa física ou jurídica importadora em relação as mercadorias a serem 

importadas, como:  

• Impostos incidentes;  

• Percentual incidente de cada imposto; 

• Órgão anuente (item 2.6.3); 

• Necessidade de licença de importação (Item 2.6). 

 

Cada produto possui uma NCM e cada NCM possui uma Nota Explicativa 

do Sistema Harmonizado (NESH), desta forma, o importador consegue por conta 

própria ou com auxílio de um profissional fazer a classificação correta dos 
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produtos a serem importados em seu processo de importação, sabendo com 

antecedência quais serão os impostos incidentes, quais os órgãos anuentes e 

se existe a necessidade de licença de importação para seu projeto (BIZELLI, 

2012 a). 

O importador deve solicitar ao exportador qual o “HS code” que ele utiliza 

para exportar de forma a facilitar a pesquisa, já que os 6 primeiros números 

devem ter entendimento internacional. Exemplo de classificação fiscal de 

produtos no manual do APÊNDICE 1. 

 

2.5.4 Contrato de venda ou “sales contract” e “Proforma Invoice” 
 

 Com a negociação feita entre o exportador e o importador, definido o 

INCOTERM e a NCM, o importador envia o pedido internacional para o 

exportador e recebe um documento chamado “sales contract” ou contrato de 

venda. O contrato de venda será enviado do exportador ao importador para 

tomada de conhecimento dos detalhes negociados e aceite do negócio. 

Normalmente é solicitado que o documento seja assinado, carimbado e enviado 

para o exportador por “e-mail”. 

O exportador também envia junto com o contrato de venda um documento 

chamado de “Proforma Invoice” ou orçamento.  

Este documento possui 2 funções para o importador conforme abaixo: 

 

1) Pode ser usado para pagamento ou câmbio antecipado ao embarque, 

sendo enviado ao banco como documento relacionado ao pagamento 

antecipado. 

2) Pode ser usado para registro da licença de importação (Item 2.6.1) 

prévia ao embarque. 

 

2.6 LICENÇA DE IMPORTAÇÃO PRÉVIA AO EMBARQUE, LICENÇA DE 
IMPORTAÇÃO PÓS EMBARQUE E ÓRGÃOS ANUENTES 
 

2.6.1 Licença de importação prévia ao embarque 
 

Esta licença de importação (LI) é determinada pela NCM (item 2.5.3), que 

também irá determinar qual é o órgão anuente do governo a autorizar a licença 
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de importação. A mesma deverá ser registrada no SISCOMEX pelo despachante 

aduaneiro e a data de embarque no país do exportador/origem deverá ser 

posterior a data de autorização da licença de importação pelo órgão anuente 

(Item 2.6.3).   

O despachante aduaneiro deve acompanhar diariamente no SISCOMEX 

a licença de importação através de seu número de registro, até o seu 

deferimento. 

No caso de não deferimento da LI pelo órgão anuente, o despachante 

aduaneiro irá informar ao importador que deverá atender as exigências do órgão 

anuente para que a licença de importação seja deferida. Essas exigências são 

colocadas pelo órgão anuente no SISCOMEX. 

Para este tipo de licença de importação é necessário verificar junto ao 

despachante aduaneiro se a empresa importadora atende a todos os requisitos 

da NCM e da LI prévia, antes de se iniciar o projeto de importação. Por isso a 

importância de verificação da NCM antes do pedido internacional ser enviado ao 

exportador. 

 

2.6.2 Licença de importação pós embarque 
 

Segue o mesmo rito do item 2.6.1, porém a LI pode ser registrada após 

data de embarque no país do exportador/origem da mercadoria.  

Para este tipo de LI é necessário que o despachante aduaneiro verifique 

a NCM no SISCOMEX, para confirmar se a empresa importadora atende a todos 

os requisitos da NCM e da LI pós embarque, antes de se iniciar o projeto de 

importação.  

Ambas as licenças de importação estão sujeitas a controles de órgãos 

anuentes definidas pela NCM, observando que existem NCM que não 

necessitam de LI em nenhum dos casos, sendo uma oportunidade. 

 

2.6.3 Órgãos anuentes  
 

Para o controle administrativo da entrada de produtos específicos em 

território aduaneiro brasileiro, operam no Brasil diversos órgãos anuentes, que 

possuem entre suas atribuições, a função de analisar licenças de importação 
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registradas pelos importadores no SISCOMEX, respeitadas suas respectivas 

competências. Tais órgãos, em número de 15 no Brasil, atuam na anuência de 

importações de produtos/operações a eles pertinentes, podendo haver a atuação 

simultânea e independente de mais de um órgão em uma mesma LI (MDIC, 2019 

c).  

Quando a NCM determinar um dos 2 tipos de licenças de importação, 

somente após seu deferimento pelo órgão anuente é que a importação poderá 

ser registrada junto à Receita Federal no SISCOMEX, através da declaração de 

importação (DI) (Item 2.9). 

 

2.7 DOCUMENTOS DE IMPORTAÇÃO E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
PELO DESPACHANTE ADUANEIRO 
 

Documentos de importação são os documentos necessários solicitados 

pela Receita Federal para todo e qualquer processo de importação, conforme 

itens 2.7.1 a 2.7.4 conforme abaixo (RECEITA FEDERAL, 2019 c):   

 

2.7.1 Conhecimento de carga 
 

 Para cada tipo de transporte, tem-se um tipo de conhecimento de 

embarque. Modelos de conhecimentos de embarque e informações do 

documento verificar no manual do APÊNDICE 1. Este documento é emitido pelo 

transportador e possui quatro funções: 

 

• Define a contratação da operação de transporte internacional da origem 

até o destino; 

• Comprova o recebimento da mercadoria na origem e a obrigação de 

entregá-la no lugar de destino; 

• Constitui prova de posse ou propriedade da mercadoria; 

• É um documento que ampara a mercadoria e descreve a operação de 

transporte. 
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2.7.2 Fatura comercial ou “Invoice” 
 

É um espelho da “Proforma Invoice” (Item 2.5.4), porém com caráter 

definitivo. Este documento deve conter todas as informações citadas no pedido 

internacional (item 2.5.1), tomando como base o Regulamento Aduaneiro, 

Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009. 

Este documento deverá ser apresentado para a Receita Federal em sua 

forma original, carimbada e assinada a punho, com caneta esferográfica azul ou 

preta. 

 

2.7.3 Romaneio de carga ou “packing list” 
 

É o documento que apresenta como a importação está montada em suas 

embalagens ou disposta dentro de um caminhão, “container” ou “pallet”, como, 

número de caixas, tamanho das caixas, m³ e disposição da organização dos 

produtos, visando facilitar a vistoria da Receita Federal caso necessário. 

Este documento deverá ser apresentado para a Receita Federal em sua 

forma original, carimbada e assinada a punho, com caneta esferográfica azul ou 

preta. 

 

2.7.4 Certificado de Origem e Manifesto de Carga 
 

Em decorrência de acordos internacionais ou de legislação específica 

conforme inciso IV do art. 18 da Instrução Normativa SRF n° 680/2006, citam-se 

dois documentos (RECEITA FEDERAL, 2006): 

 

• Certificado de Origem: É o documento que atesta a origem da mercadoria 

e pode ser usado para benefício de tratamento tributário do favorecido 

como exemplo no Mercosul. 

• Manifesto de Carga: É o documento utilizado em fronteiras terrestres 

abrangidas pelo Acordo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).  

 

O Manifesto Internacional de Carga Rodoviária/Declaração de Trânsito 

Aduaneiro (MIC/DTA) para transporte rodoviário ou o Conhecimento-Carta de 

Porte Internacional/Declaração de Trânsito Aduaneiro (TIF/DTA) para transporte 
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ferroviário, deve ser apresentado à repartição aduaneira, juntamente com o 

extrato da DI (item 2.9) e demais documentos que a instruem conforme itens 

2.7.1, 2.7.2 e 2.7.3. 

É de responsabilidade do importador solicitar ao exportador que os 

documentos estejam de acordo com a legislação, caso contrário, estará sujeito 

a multas perante a fiscalização aduaneira. 

  

2.7.5 Aprovação dos documentos pelo despachante aduaneiro 
 

 Assim que recebidos os documentos de importação mencionados no item 

2.7 pelo importador, os mesmos devem ser enviados ao despachante aduaneiro 

para conferência. O despachante aduaneiro verifica e solicita correções caso 

necessário, sendo uma prática comum do mercado. 

A partir deste momento, conforme serviços negociados previamente com 

o despachante aduaneiro, vide serviços das comissárias de despacho aduaneiro 

no manual do APÊNDICE 1, o despachante assume o controle do processo de 

importação e mantém o importador informado sobre o andamento do processo. 

Caso o importador solicite, o despachante aduaneiro envia um “follow-up” a cada 

nova atividade. 

 

2.8 AVARIAS DA CARGA 
 

Em todos os processos de importação, quando a carga chega no 

armazém do porto, porto seco, aeroporto ou fronteira, a carga é inspecionada 

em sua chegada. Antes da carga ser considerada armazenada, status 

armazenado, o armazém identifica quaisquer possíveis avarias discriminando 

por códigos conforme FIGURA 5 abaixo. 
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Figura 5 - TABELA DE CÓDIGOS DE AVARIAS DA INFRAERO 

 

Fonte: INFRAERO (2012)  

 

 Exemplos de avaria no modal aéreo ou rodoviário conforme FIGURA 6. 

 

Figura 6 - EXEMPLO DE AVARIA “C” 

 

Fonte: SANCAGALPÕES (2017).  

 

 Exemplo de avaria no modal marítimo conforme FIGURA 7. 

 

Figura 7 - CONTAINER QUEBRADO 

 

FONTE: GUIA MARÍTIMO (2016)  
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 Em todas as situações de avarias, os armazéns informam as avarias a fim 

de se eximir de quaisquer custos devido a chegada da carga conforme será visto 

no item 2.8.2. 

 

2.8.1 Cargas sem avarias 
 

Quando não é constatada nenhuma avaria conforme verificado no item 

2.8, o status da carga é alterado de carga em análise para carga armazenada, 

significando que o armazém de destino reconhece que a carga está no armazém 

e disponível para nacionalização. 

Nacionalização é quando a empresa importadora faz o rito de importação 

até a liberação da Receita Federal. Quando a carga está liberada pela Receita 

Federal, caracteriza-se carga nacionalizada.  

 

2.8.2 Carga com avarias 
 

Quando for constatada alguma avaria da carga no armazém de destino, o 

importador deve por si próprio absorver os riscos ou acionar seguradora, caso 

possua apólice com cobertura para suas importações previamente contratada de 

uma companhia ou corretora de seguros. 

Conforme Segalis et. al. (2012, p. 125) “As mercadorias transportadas 

devem segurar-se contra perdas ou danos em todas as etapas da viagem, com 

o objetivo de que nem o fornecedor e nem o importador venham a sofrer 

prejuízos se acontecer algum imprevisto”. 

Neste caso, a carga só será dada como armazenada, após o importador 

ou a seguradora assumir os riscos perante o armazém. Feito isso, o armazém 

muda a situação/status, para carga armazenada. Em nenhum momento qualquer 

armazém absorve responsabilidade por quaisquer avarias na chegada da carga 

sendo pertinente o importador sempre contratar uma apólice de seguro. 

Até que a empresa importadora ou a seguradora assumam o risco, o 

status da carga fica aguardando desistência de avarias, termo este que identifica 

procedimento de análise, não sendo possível o registro da declaração de 

importação (item 2.9). Notar que até ser resolvido o problema da avaria, os dias 
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de armazenagem continuam correndo conforme observado na TABELA 3 e 

consequentemente aumento do percentual de cobrança sobre a armazenagem. 

O despachante aduaneiro acompanha todo o processo junto ao 

importador, seguradora e armazém para desistência das avarias. 

 

2.9 REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO (DI), 
PARAMETRIZAÇÃO, CANAIS DE CONFERÊNCIA, EXIGÊNCIAS FISCAIS E 
IRREGULARIDADES. 
 

A nacionalização da carga está diretamente relacionada ao 

armazenamento da carga como verificado no item 2.8 e ao registro da 

Declaração de Importação (DI). 

A Declaração de Importação é o documento registrado pelo importador 

através do despachante aduaneiro no SISCOMEX (item 2.3.2), o qual lhe atribui 

numeração automática única, sequencial e nacional, reiniciada a cada ano e 

consiste na prestação das informações correspondentes à operação de 

importação, contendo dados de natureza comercial, fiscal e cambial sobre as 

mercadorias. O registro da DI caracteriza o início do despacho de importação 

(BRASIL, 2009).    

O pagamento dos tributos e contribuições federais devidos na importação 

de mercadorias e os demais valores exigidos em decorrência da aplicação de 

direitos “antidumping”, compensatórios ou de salvaguarda, será efetuado no ato 

do registro da respectiva DI (RECEITA FEDERAL, 2018). 

Vale lembra, que, nos casos onde a NCM determina a necessidade de 

licença de importação, é necessário que a licença de importação registrada pelo 

despachante aduaneiro, já autorizada pelo órgão anuente, seja vinculada na 

Declaração de Importação.    

Outro fator importante é que para cada conhecimento de carga só é 

permitido o registro de uma Declaração de Importação. A Receita Federal 

fornece um manual para elaboração da DI (RECEITA FEDERAL, 2019 d). 

Feito o registro da Declaração de Importação, a importação fica sujeita a 

análise fiscal da Receita Federal, etapa esta chamada de parametrização 

conforme será vista no próximo item. 
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2.9.1 Parametrização 
 

A parametrização é a análise fiscal da importação pela Receita Federal e 

está amparada no art. 21 da Instrução Normativa n° 680, de 02 de outubro de 

2006. Ela ocorre após o registro da Declaração de Importação (Item 2.9) no 

SISCOMEX e será submetida a um dos canais de conferência aduaneira (item 

2.9.2) (RECEITA FEDERAL, 2006). 

Cada recinto alfandegado no Paraná possui 2 horários para que ocorra a 

parametrização da Declaração de Importação que ocorrem diariamente. Segue 

abaixo os horários de parametrização nos recintos alfandegados do Paraná com 

base no fuso horário Brasília (GMT-3:00):  

 

• Aeroporto Afonso Pena (CWB): 08h30min e 13h00min 

• Terminal de Cargas de Paranaguá (TCP): 08h30min e 13h00min  

• Porto Seco: 08h30min e 13h00min 

• Fronteira de Foz do Iguaçu: 08h30min e 13h00min 

 

Desta forma, independente da hora do registro da Declaração de 

Importação, a parametrização ocorrerá sempre no primeiro horário após o 

registro da Declaração de Importação conforme horários acima. 

Os horários e quantidades de parametrizações podem ser alterados pela 

Receita Federal sem aviso prévio. 

 

2.9.2 Canais de conferência aduaneira 
 

 Os canais de conferência aduaneira podem ser: (RECEITA FEDERAL, 

2006). 

• Canal verde; 

• Canal amarelo; 

• Canal vermelho; 

• Canal cinza. 
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2.9.2.1 Canal verde 
 

Importação parametrizada em canal verde significa desembaraço 

automático da mercadoria, dispensada de análise dos documentos ou análise 

física da mercadoria pela Receita Federal. Na importação, desembraço é o 

processo pelo qual a importação passa até ser nacionalizada. 

A importação é chamada desembaraçada quando a carga se encontra 

liberada pela Receita Federal. Dizer que a carga está desembraçada é o mesmo 

que dizer que a carga foi liberada ou nacionalizada. 

 

2.9.2.2 Canal amarelo 
 

Importação parametrizada em canal amarelo significa desembaraço não 

automático da mercadoria, sendo necessário apenas exame documental da 

importação por um fiscal da Receita Federal. Os documentos são enviados pelo 

despachante aduaneiro de forma eletrônica ao SISCOMEX e não havendo 

nenhuma irregularidade, a carga é desembraçada pela fiscal da Receita Federal 

designado para o processo em questão. Essa designação é automática. 

 

2.9.2.3 Canal vermelho 
 

Importação parametrizada em canal vermelho significa desembaraço não 

automático da mercadoria, sendo necessário exame documental da importação 

e física da mercadoria pela Receita Federal. Neste caso a importação passa pelo 

rito do canal amarelo descrito acima e quando o fiscal direcionado do canal 

amarelo liberar o processo da análise documental, o processo de importação 

será direcionado para o exame físico da mercadoria por um novo fiscal. Não 

havendo nenhuma irregularidade, a carga é desembraçada. Vale lembrar que 

até a liberação do canal vermelho a armazenagem e outros custos continuam a 

ocorrer. 

 

2.9.2.4 Canal cinza 
 

Importação parametrizada em canal cinza significa desembaraço não 

automático da mercadoria, sendo necessário seguir os ritos do canal amarelo e 
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vermelho, além de uma verificação de indícios de fraude, principalmente 

referente ao preço declarado na Declaração de Importação base de cálculo dos 

impostos. 

 

Após o registro da Declaração de Importação e após horários de 

parametrização, o despachante aduaneiro consulta o número da DI no 

SISCOMEX, na função acompanhamento do despacho, para saber em qual 

canal a importação foi parametrizada.  

 

2.9.3 Exigências fiscais e irregularidades 
 

Para os casos de canal amarelo, vermelho ou cinza, quando for detectado 

irregularidade ou dúvida no momento de conferência aduaneira, o fiscal 

designado da Secretaria da Receita Federal para análise do processo, que 

poderá colocar exigências para cumprimento do importador. O importador pode 

cumprir as exigências ou defender com base na lei as informações declaradas 

na DI.  

Essas exigências ou a defesa podem ser de ordem documental, tributária 

ou técnica na análise física da mercadoria, com base no regulamento aduaneiro, 

conforme Decreto n° 6.759 de 05 de fevereiro de 2009. 

No caso de erros ou inconsistências no atendimento às exigências 

solicitadas pelo fiscal, poderá ser necessário uma retificação da DI para nova 

análise.  

A retificação da DI é feita pelo despachante aduaneiro, que altera os 

dados iniciais da DI no SISCOMEX, para novos dados conforme solicitado pelo 

fiscal e autorizado pelo importador, podendo incorrer em multas. Somente após 

o atendimento das exigências ou defesa aceita pela Receita Federal é que o 

processo de importação será desembraçado.  
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2.10 RETIRADA DA IMPORTAÇÃO DO RECINTO ALFANDEGADO, 
LIBERAÇÃO DAS EMBALAGENS DE MADEIRA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, 
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (ICMS) E 
PAGAMENTO DA ARMAZENAGEM 
 

Após a importação ser desembraçada, o despachante informa ao 

importador que a carga está nacionalizada e emite o Comprovante de 

Importação (CI) no SISCOMEX. Comprovante de Importação é o documento 

final da Receita Federal que atesta a nacionalização/liberação da importação. 

Para que o importador possa retirar a carga do recinto alfandegado, o 

importador deverá atender aos requisitos abaixo: 

 

• Liberação de embalagens de madeira junto ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) com base na Instrução Normativa 

MAPA n° 32/2015; caso as embalagens não sejam de madeira o 

importador está dispensado deste requisito. 

• Emissão da nota fiscal eletrônica de entrada da importação;  

• Pagamento do ICMS; 

• Pagamento da armazenagem do recinto alfandegado. 

 

2.10.1 Liberação das embalagens de madeira junto ao Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) com base na Instrução normativa n° 32/2015 
 

Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos de fiscalização, vide 

legislação no manual no APÊNDICE 1, e certificação fitossanitária de 

embalagens, suportes ou peças de madeira, em bruto, que serão utilizadas como 

material para confecção de embalagens e suportes, destinados ao 

acondicionamento de mercadorias importadas ou a exportar. 

No caso de não cumprimento ou identificação de irregularidades, o 

importador será responsável pela exportação das embalagens, assumindo todos 

os custos. Somente após a exportação das embalagens é que o importador terá 

sua carga liberada pelo MAPA (BRASIL, 2015). Vale lembrar novamente a 

continuidade de dias corridos de armazenamento até solução em caso de 

problema. 
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2.10.2 Nota Fiscal Eletrônica (NFE) com base no Manual de orientação ao 
contribuinte, versão 6.00 de 2015  
 

Após a importação ser nacionalizada e o comprovante de importação 

emitido, o despachante solicita ao importador a NFE de entrada. 

A NFE de entrada é um documento obrigatório com a função de registro 

de dados para a Receita Federal e documento de transação de mercadorias. O 

importador pode adquirir um “software” para geração da NFE ou, dependendo 

do estado, utilizar sistema gratuito oferecido pela Receita Federal. 

Quando a NFE é gerada, um arquivo eletrônico chamado de “Extensible 

Markup Language (XML)” ou em português Linguagem Extensível de Marcação 

Genérica é gerado pelo sistema da Secretaria da Receita Federal, sendo esse 

arquivo a versão digital da nota fiscal. A nota impressa da nota fiscal eletrônica 

é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (DANFE). Dados obrigatórios do 

XML e da DANFE vide manual no Apêndice 1. (NFE, 2015). 

Gerada a NFE de entrada, o importador deverá enviar para o despachante 

aduaneiro o XML e a DANFE e o despachante aduaneiro envia o XML e a 

DANFE para o recinto alfandegado o qual libera a importação para 

carregamento. 

 

2.10.3 Pagamento do Imposto Sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS) 
 

 Após a importação ser desembaraçada, o despachante aduaneiro entra 

no sítio eletrônico da Receita Estadual do Paraná (item 2.2) chamado Sistema 

de Desembraço Eletrônico de Importação (DEIM). Dentro do sistema DEIM, o 

despachante aduaneiro utiliza o número da Declaração de Importação (DI) para 

gerar o Guia de Recolhimento do Estado do Paraná (GR-PR) e pagar o valor do 

ICMS conforme legislação. O sistema DEIM calcula o ICMS para cada NCM 

declarada na DI, pois existe legislações específicas para cada NCM (PARANÁ, 

2019). Somente com a apresentação da guia de recolhimento do ICMS é 

possível carregar a importação. 
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2.10.4 Pagamento da armazenagem 
 

 Após a liberação das embalagens de madeira pelo MAPA, emitida a NFE 

de entrada, pago o ICMS, o despachante aduaneiro efetua o pagamento da 

armazenagem do recinto alfandegado. 

Após o recinto alfandegado reconhecer o pagamento via depóstio ou 

compensação de boleto de cobrança, o despachante aduaneiro solicita a uma 

transportadora para retirar a carga do armazém do recinto alfandegado e 

transportar a importação até o armazém do importador acompanhado da 

DANFE. Vale lembrar que é necessário agendar o carregamento podendo 

ocorrer atrasos devido ao volume de carregamentos do dia em questão. 

A transportadora solicitada pelo despachante aduaneiro deve ser uma 

transportadora indicada pelo importador. 

 

3. REVISÃO TEÓRICA 

 

Neste item serão apresentados os livros e legislações nacionais e 

internacionais que fazem parte do embasamento deste trabalho.  

  

3.1 EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC).   
 

 Com o intuito de organizar o comércio mundial, a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) regula o comércio internacional dos países membros, que o 

Brasil faz parte. Foram realizadas onze conferências ministeriais da OMC para 

definição de regras internacionais de comércio, sendo a última realizada em 

Buenos Aires no ano de 2017 (BRASIL, 2017).  

 

3.2 REGULAÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL NO BRASIL 
 

 Atualmente a regulamentação do comércio internacional no Brasil é feita 

pela Secretaria da Receita Federal que regulamenta a administração das 

atividades aduaneiras através do Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, 

a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. Esse 

decreto define aonde a autoridade aduaneira é atuante, sendo divididas em duas 

zonas, a primária e a secundária (BRASIL, 2009). 
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Zona primária (Art.33 do Decreto N° 6.759): 

“I - Zona primária - compreendendo as faixas internas de portos e aeroportos, 

recintos alfandegados e locais habilitados nas fronteiras terrestres, bem como 

outras áreas nos quais se efetuem operações de carga e descarga de 

mercadoria ou embarque e desembarque de passageiros, procedentes do 

exterior ou a ele destinados;” 

Zona secundária (Art.33 do Decreto N° 6.759): 

 “II - Zona secundária - compreendendo a parte restante do território nacional, 

nela incluídos as águas territoriais e o espaço aéreo correspondente.” 

 

O exercício de fiscalização e controle do comércio exterior serão 

supervisionadas por um fiscal da Receita Federal do Brasil. 

 A Receita Federal do Brasil também exerce a fiscalização do recolhimento 

dos impostos, no caso das importações, determinando a incidência, fato gerador 

e a base de cálculo dispostos no Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 2º do Imposto 

de Importação a ser calculado, além de determinar quais são os documentos 

necessários para o despacho aduaneiro de importação (BRASIL, 1966). 

 

3.4 EVOLUÇÃO DA GESTÃO DOS PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO E 
COMÉRCIO EXTERIOR 
 

 Existem várias pesquisas a fim de melhorar os procedimentos de gestão 

dos processos de importação e as etapas a serem executadas. De acordo com 

Keedi (2012) em seu livro ABC do Comércio Exterior, é abordado os tópicos 

primários do comércio exterior como uma ferramenta necessária para inicantes. 

Somado aos tópicos primários, o livro Fundamentos de Exportação e Importação 

no Brasil comenta cada um dos tópicos primários de forma mais aprofundada 

(SEGALIS et al., 2012). 

Já em relação ao comércio internacional no Brasil, Vazquez (2015) define 

as 9 etapas para operações de comércio exterior: 

1) Comércio Exterior;  

2) Sistema Brasileiro de Comércio Exterior; 

3) Compra e venda em Comércio Exterior; 

4) Política Brasileira de Importação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0037.htm#art2
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5) Política Brasileira de Exportação; 

6) Regimes Aduaneiros Especiais e Atípicos; 

7) Câmbio; 

8) Financiamento de Exportação e Importação. 

9) Mercado Comum do Sul – Mercosul. 

 

Essas etapas estão em consonância com os processos adotados pela 

Receita Federal no âmbito de fiscalização e abrangem as necessidades legais e 

burocráticas que um importador deverá atender.  

Devido a necessidade de obter-se processos de importação com prazos 

e custos reduzidos, existem no mercado manuais e guias de processos como 

por exemplo o Guia de Importação para empresas da empresa Mainô, com 

atualizações de procedimentos, cálculo de custos, impostos e procedimentos de 

gestão para comércio exterior (FERREIRA, 2019). 

  

3.5 SISTEMA DE GESTÃO DE RISCO 
 

Os sistemas de gestão de risco estão de acordo com a aplicação das boas 

práticas de gerenciamento de risco propostas no Guia PMBOK® através dos 

processos: 

 

• Planejar o gerenciamento dos Riscos; 

• Identificar os Riscos; 

• Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos; 

• Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos; 

• Planejar as Respostas aos Riscos; 

• Implementar respostas aos Riscos; 

• Monitorar os Riscos. 

 

Essas práticas serão aplicadas no processo de importação para que 

possa ser identificado em cada uma das etapas os riscos e as oportunidades em 

um projeto de importação (PMI, 2017 a).  
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Após a identificação, será necessário avaliar o impacto dos riscos e 

oportunidades utilizando-se de uma matriz de probabilidade e impacto para 

avaliação dos pontos críticos em um projeto de importação, custos e prazos. 

 Essa matriz terá como base o Guia PMBOK® para verificação dos índices 

de avaliação e tomada de decisões. 

 

3.6 MELHORES PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO EM 
IMPORTAÇÕES 
 

Para um aprofundamento na questão dos custos envolvidos em 

processos de importação, a gestão de riscos aplicada a um projeto de 

importação de equipamentos, favoreceu a melhor tomada de decisão antes de 

iniciar o projeto, utilizando-se das melhores práticas de gerenciamento de riscos 

propostas pelo Guia PMBOK® (PIURCOSKY, 2014).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Nest item serão apresentados os materiais e métodos para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

4.1 Materiais 

 

- Computador e questionário “on-line” do “Google Forms”.  

 

4.2 MÉTODOS  
 

 Este item foi dividido em 5 passos para a construção da metodologia de 

mitigação de riscos em processos de importação para empresas do Estado do 

Paraná conforme esquematizada na FIGURA 8. 

 

Figura 8 – FLUXOGRAMA DE METODOLOGIA APLICADA 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

 No primeiro passo foi identificado as regulamentações internacionais e 

nacionais disponíveis. Com as regulamentações foi possível determinar a 

abrangência do trabalho e delimitar o planejamento de um projeto de importação 

no Paraná. 

 No segundo passo foi feita a pesquisa de campo com importadores por 

meio de questionário “on-line” do Google Forms e entrevista com comissárias de 

desembaraço aduaneiro do Estado do Paraná. Com essas informações 

trouxemos do mercado as informações necessárias para identificação e 

priorização dos riscos e prazos de um projeto de importação. 

 O escopo do questionário era exploratório com objetivo de obter dados 

das importações reais dos importadores dentro de um período estipulado, a fim 

1 - Identificação 
da 

regulamentação 
internacional e 

nacional.

2 - Pesquisa de 
campo.

3 - Elaboração 
fluxograma das 
etapas de um 
processo de 

importação e 
processos 
decisórios.

4 - Criação de 
uma matriz de 

probabilidade e 
impacto de 

riscos.

5 - Elaboração de 
um manual de 
importação.
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de colaborar com a definição dos problemas de pesquisa relacionados aos 

processos de importação, definição de foco, compreensão do comportamento e 

levantamento de hipóteses (PINHEIRO et. al., 2011 a). 

 Os objetivos do questionário foram definidos com base na legislação e no 

fluxograma das etapas do processo de importação estipulado pela Receita 

Federal. As perguntas foram estruturadas e caracterizadas como (PINHEIRO et. 

al., 2011 b): Perguntas de caracterização, identificando a identidade da pessoa 

responsável pelo departamento de importação da empresa; Perguntas abertas, 

permitindo ao entrevistado colocar seu ponto de vista sobre processos de 

importação; Perguntas dicotônicas, com 2 opções de resposta; Perguntas de 

múltipla escolha, com várias opções de resposta; e Perguntas de escala, por 

exemplo de 1 até 10. 

 Com relação a entrevista, foi determinado a entrevista no domicílio ou 

local de trabalho a fim de conseguir mais tempo com o despachante aduaneiro, 

já que a entrevista possuia muitas perguntas e com necessidade de reflexão ou 

busca por banco de dados para as respostas (PINHEIRO et. al., 2011 c). 

No terceiro passo, foi feito com base nos dados da Receita Federal um 

fluxograma das etapas de importação com processos decisórios, para que uma 

pessoa física ou jurídica que deseja importar possa entender a sequência das 

etapas de um projeto de importação a serem executadas. 

No quarto passo foi criada uma matriz de ameaças e oportunidades para 

avaliação dos riscos e do impacto. Além desta análise foi medido o tempo em 

dias para os setores determinados. Foi utilizada metodologia do Guia PMBOK 

para criação da matriz. 

Por fim, foi desenvolvido um manual de importação para que pessoas 

físicas e jurídicas possam desenvolver um projeto de importação no Estado do 

paraná. Esse manual tem o diferencial de estar formatado com os processos 

decisórios e gestão de risco em um projeto de importação. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 
 

 Após identificadas as regulações internacionais e nacionais descritas na 

introdução, foram apontados quais os documentos e obrigações necessárias 

para que pessoas físicas ou jurídicas possam importar. Durante a pesquisa de 

campo, observou-se a necessidade de uma forma mais didática de 

acompanhamento de um projeto de importação.  

 A Receita Federal disponibiliza de forma simplificada um fluxograma das 

etapas de um projeto de importação, apresentado na FIGURA 2, porém sem 

processos decisórios. Foi notado que a falta dos processos decisórios nas 

etapas do processo dificulta o correto planejamento de um projeto de importação, 

pois a falta dessas informações impossibilita a determinação de prazos e custos 

aproximados.  

 Para que fosse possível aplicar os processos decisórios no fluxograma da 

Receita Federal, foi utilizado um questionário on-line enviado aos importadores 

do Estado do Paraná. Tal questionário obteve os processos pelos quais os 

importadores devem cumprir e também apontaram os pontos críticos que serão 

avaliados mais a frente na mitigação de riscos. Além do questionário on-line, foi 

feita uma entrevista com despachantes aduaneiros no Estado do Paraná para 

confirmação dos dados obtidos no questionário. 

Utilizando-se dessas informações, foi desenvolvido um fluxograma das 

etapas de um projeto de importação com processos decisórios, conforme 

FIGURA 9, permitindo que pessoas físicas e jurídicas façam o correto 

planejamento das etapas e a sequência de operações a serem executadas em 

um projeto de importação, tomando como base o fluxograma da Receita Federal. 

Esse fluxograma é divido em 4 módulos, sendo o primeiro deles a abertura 

da empresa, obtenção de registros e a negociação junto ao exportador com base 

nas INCOTEMS. O segundo módulo apresenta questões fiscais e tributárias e a 

contratação de terceiros, como despachantes aduaneiros e agentes de carga. 

Já no terceiro módulo é possível identificar a nacionalização da importação e os 

canais de fiscalização, verde, amarelo, vermelho e cinza. E por último, as 

operações burocráticas e tributárias para liberação do processo de importação 

de acordo com o decreto 6.759 do Regulamento Aduaneiro. 
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5.1 FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO COM 
PROCESSOS DECISÓRIOS 
 

Figura 9 – FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO COM 
PROCESSOS DECISÓRIOS 

 (continua) 

 

FONTE: O autor (2019) 
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FIGURA 9 – FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO COM 
PROCESSOS DECISÓRIOS  

(continuação) 

 

FONTE: O autor (2019) 
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FIGURA 9 – FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO COM 
PROCESSOS DECISÓRIOS  

(continuação) 

 

FONTE: O autor (2019) 
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FIGURA 9 – FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO COM 
PROCESSOS DECISÓRIOS  

(conclusão) 

 

FONTE: O autor (2019) 
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5.2 PESQUISA DE CAMPO, QUESTIONÁRIO E ENTREVISTA 

 

Neste item será apresentado a pesquisa de campo utilizada para 

identificação dos processos e etapas de um processo de importação e os pontos 

críticos para mitigação de risco. 

 
5.2.1 QUESTIONÁRIO 

 

Após determinada as etapas e o planejamento do processo de 

importação, foi feito a pesquisa de campo para identificação de dados dos 

importadores e prestadores de serviços quanto aos riscos, principais ameaças e 

oportunidades nos processos de importações no Estado do Paraná. 

Os riscos e oportunidades podem ser classificados como individuais ou 

gerais. O processo pelo qual são priorizados os riscos individuais é feito pela 

análise qualitativa dos riscos, através da avaliação de sua probabilidade e 

impacto de ocorrência a fim de se concentrar atenção nos riscos de maior 

incidência ou de maior impacto (PMI, 2017 b). que causem aumento nos custos 

e prazos dos projetos de importação. Essa análise qualitativa é feita em toda a 

vida do projeto e estabelece as bases para a análise quantitativa. 

A análise quantitativa é o processo pelo qual são avaliados 

numericamente os efeitos dos riscos. Não é requisito obrigatório de um projeto 

de importação e requer equipamentos e pessoal especializado. Além da 

identificação é necessário descrever os riscos para que possam ser 

compreendidos de forma clara e objetiva pelos envolvidos no projeto. 

As evidências dos riscos e ameaças foram constatadas na confirmação 

de 1 até mais de 10 canais vermelhos nos processos de importação em 82,45% 

das empresas válidas que responderam ao questionário em 2018, conforme 

TABELA 5:  
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Tabela 5 - QUANTIDADE DE CANAIS VERMELHO POR EMPRESAS EM 2018 

Canais vermelhos Quantidade de empresas 

[0 – 1] 32 

[2 – 3] 43 

[4 – 5] 30 

[6 – 10] 19 

[11...] 17 

Nenhum 30 

FONTE: O autor (2019) 

 

Apenas 30 empresas tiveram canais verdes ou amarelos, sendo 17,54% 

do total das empresas válidas conforme TABELA 5 em quantidade de empresas. 

É importante ressaltar que processos em canal amarelo também sofrem 

conferência aduaneira, desta forma além dos canais vermelhos, o canal amarelo 

também exige uma gestão de risco e ações preventivas. A validação das 

empresas será vista mais a frente. 

Também é oportuno informar que a primeira importação de qualquer 

empresa habilitada no RADAR será parametrizada em canal vermelho, sujeita a 

todos os requisitos propostos neste trabalho.  

Uma pesquisa no “site” do Ministério do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio (MDIC) em 2018, localizou 3.657 importadores no Estado do Paraná, 

dentre elas, indústrias, comércio, órgãos públicos, Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE), hospitais, pessoas físicas, empresas em juízo, 

empresas sem “website” e filiais de empresas importadoras de outros Estados 

(MDIC, 2019 d).  

Para validação das empresas listadas no MDIC, foi adquirido o cadastro 

de empresas importadoras registradas na FIEP referente ao ano de 2018. As 

empresas pesquisadas inicialmente no MDIC, após cruzamento das informações 

com o cadastro da FIEP, foram revalidadas (FIEP, 2019). 

Do total de 3.657 empresas importadoras do Estado do Paraná, foram 

consideradas válidas 1.410 empresas matrizes ativas de cunho comercial ou 

industrial desconsiderando órgãos públicos, Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), hospitais, pessoas físicas, empresas em juízo, empresas 

sem “website” e filiais de empresas importadoras de outros Estados.  
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Determinadas as empresas válidas, foi identificado o telefone ou “e-mail” 

de contato e enviado um questionário por “e-mail”, conforme APÊNDICE 2, 

priorizando as pessoas da alta gerência ou responsáveis pelas importações 

destas empresas com opinião especializada sobre importação.  

O retorno do questionário foi de 171 empresas, com respostas recebidas 

no período de 04.11.2018 a 28.01.2019, totalizando 12,12% do total de 

empresas válidas, sendo a capacidade dos importadores a partir de 1 até acima 

de 100 processos de importação no ano de 2018, conforme TABELA 6. 

 

Tabela 6 - QUANTIDADE DE PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO POR EMPRESAS EM 2018 

Quantidade de processos Quantidade de empresas 

[1 – 10] 48 

[11 – 30] 35 

[31 – 50] 21 

[51 – 100] 27 

[100...] 40 

FONTE: O autor (2019) 

 

Considerando a quantidade média de processos no ano de 2018 

multiplicado pela quantidade de empresas resultou em 7630 processos de 

importação que compõe aproximadamente os dados obtidos neste trabalho. 

Como os dados da quantidade de processos são restritos e geridos pela Receita 

Federal, não foi possível determinar o percentual de impacto em relação à 

quantidade média total de processos no Estado como um todo. 

 Cada processo de importação pode ser de um tipo específico, como ativo 

fixo, insumo ou revenda. É importante ressaltar que para cada tipo de importação 

existe uma carga tributária diferenciada e também um controle aduaneiro 

específico. Além do tipo, obrigatoriamente ocorreram nos recintos alfandegados 

dos aeroportos, portos, portos secos e fronteiras do Estado do Paraná.  

Conforme verificado 82,45% das empresas tiveram canais vermelhos em 

2018, para todos os canais vermelhos indicados, foram obtidos os prazos em 

dias corridos, por recinto alfandegado, conforme TABELA 7. 
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Tabela 7 – DIAS PARA LIBERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO EM CANAL VERMELHO POR 
RECINTO 

ALFANDEGADO 

FONTE: O autor (2019) 

 

A partir da análise dos dias foi possível comparar o desempenho das 

liberações dos canais vermelhos por recinto alfandegado conforme FIGURA 10.  

Figura 10 - GRÁFICO DE VARIAÇÃO EM DIAS POR RECINTO ALFANDEGADO 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

Observou-se os picos críticos para as liberações de canais vermelhos por 

recinto alfandegado conforme abaixo: 

• Aeroporto: 15 dias  

• Fronteiras: 9 dias  

• Portos: 30 dias  

• Portos secos: 24 dias  

Vale lembrar que um processo em canal verde é liberado em no máximo 

2 dias úteis. 
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Além dos prazos, os importadores identificaram os 3 principais itens 

críticos de uma importação, por ordem de importância conforme abaixo: 

1) Classificação fiscal das mercadorias; 

2) Descrição das mercadorias; 

3) Documentação. 

 

Esses 3 itens também foram avaliados como sendo os 3 itens mais 

retificados nas Declarações de Importação em canal vermelho por solicitação da 

Receita Federal. Consequentemente são a causa raiz de maior impacto nos 

custos ou prazos nas importações em relação à armazenagem, falta de produto 

na empresa devido atraso na liberação, custo financeiro, multas por atraso e 

perdas por validade. Esses 3 itens de maior impacto nos custos e prazos são 

abrangentes em todos os tipos ou projetos de importação.  

Outro dado relevante foi que 101 empresas apontaram retificar suas 

Declarações de Importação em processos de canal vermelho com relação aos 3 

fatores acima, totalizando 59% do total das empresas que tiveram canal 

vermelho em 2018.  

 

5.2.2 ENTREVISTA 
 

Para complementar o questionário, foi feita uma entrevista com os 

despachantes aduaneiros, conforme APÊNDICE 3, utilizando-se de dados do 

fluxograma apresentado pela Receita Federal (FIGURA 2). Além do questionário 

direcionado às empresas, a entrevista com os despachantes aduaneiros foi uma 

forma de obtenção de informações pelos prestadores de serviço, pois são os 

despachantes aduaneiros que operam as importações nas aduanas e tem a 

realidade operacional no seu dia a dia.  

Para obtenção de um número relevante de entrevistas, foi realizada uma 

pesquisa no “site” do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio 

(MDIC) e foram localizados 1.012 despachantes aduaneiros no Estado do 

Paraná, em 2018 (RECEITA FEDERAL, 2019 e). Vale lembrar que atualmente 

para se tornar despachante aduaneiro são necessários 2 anos de experiência e 

ser aprovado em prova da Receita Federal. 
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Os despachantes aduaneiros, por sua vez, trabalham em Comissárias de 

desembaraço aduaneiro, que são empresas que contratam despachantes 

aduaneiros para atender os importadores. Para que fosse identificado os 

despachantes aduaneiros em atividade, foi feita uma pesquisa da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) nº 5250801 para Comissárias de 

despachos e n° 5250802 para Atividades de Despachante Aduaneiro, na 

Associação Comercial do Paraná, e foram identificadas 80 empresas ativas no 

ano de 2018. 

As entrevistas foram realizadas com 8 Comissárias de desembaraço, 

totalizando 10% das empresas ativas e responsáveis pelas importações de 418 

importadores em 2018 no Estado do Paraná, dentre os quais, alguns destes 

importadores que também responderam ao questionário são atendidos pelas 

comissárias entrevistadas. Essas comissárias registraram entre 40 a 3.322 

processos de importação no Estado do Paraná em 2018, totalizando 9545 

processos de importação registrados conforme TABELA 8. 

 

Tabela 8– PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO POR COMISSÁRIA DE DESEMBARAÇO EM 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

Do total de importações registradas de seus clientes importadores, todas 

as comissárias de desembaraço tiveram de 2 até 90 canais vermelhos em 2018, 

com um máximo de 155 canais vermelhos em 2015, onde até 60% dos 

processos em canal vermelho foram multados em análise pela Receita Federal. 

Para cada multa, os principais fatores apontados pelos despachantes 

aduaneiros foram: 

Comissárias Processos 

FFW 198 

Asia Shipping 3322 

Dhuan 2207 

Ágile 780 

Hraifa 740 

Parrocha 850 

Haycomex 1408 

Geomar Suchevicz 40 
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• Classificação fiscal das mercadorias; 

• Descrição das mercadorias; 

• Documentação. 

 

Exatamente os mesmos fatores apresentados nas respostas ao 

questionário dos importadores. Esses 3 fatores merecem a maior atenção 

possível quanto a gestão de riscos em um projeto de importação já que as multas 

podem variar de um mínimo de R$ 500,00 (Quinhentos reais) a um máximo de 

10% do total da DI, conforme art. 711 do Regulamento Aduaneiro. (BIZELLI, 

2012 b). 

Para que seja possível um melhor entendimento de cada um dos 3 fatores, 

segue abaixo a descrição do risco e como cada fator é aplicado no processo de 

importação: 

 

• Classificação fiscal das mercadorias: é um código de 8 números que 

determina o grupo fiscal de cada produto e estipula o percentual de 

impostos para a importação. Conhecido também como Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM). A NCM é utilizada nos documentos de 

importação e é declarada na DI no ato de registro da importação pelo 

despachante aduaneiro. Além do processo de importação, a NCM se 

estende a Nota Fiscal Eletrônica de entrada e consequentemente no 

estoque da empresa, contabilidade e departamento financeiro. 

• Descrição das mercadorias: é a forma como o importador descreve o 

produto a ser importado. Essa descrição é declarada pelo despachante 

aduaneiro na DI e é uma descrição complementar da NCM, já que a NCM 

também possui sua descrição. A descrição da NCM é possível encontrar 

nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH). 

• Documentação: são os documentos exigidos pela Receita Federal 

conforme regulamento aduaneiro Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 

2009 para a liberação alfandegária de importação. 

 

Para que seja possível o planejamento de resposta, é necessário que 

sejam identificados os riscos para os 3 fatores conforme TABELA 9. 
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Tabela 9 - “WORK BREAKDOWN SYSTEM (WBS)” DOS RISCOS RELACIONADOS AOS 3 
FATORES 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

O prazo em dias corridos para resposta depende do risco e está 

contemplado nos períodos críticos conforme FIGURA 12. 

Além dos 3 fatores, segundo as entrevistas, os principais problemas dos 

importadores apontados pelos despachantes aduaneiros foram: 

• Falta de um departamento de Comércio Exterior nos importadores; 

• Falta de pessoal capacitado; 

• Desconhecimento dos procedimentos de Comércio Exterior; 

• Importador terceiriza para o despachante aduaneiro a organização e o 

risco dos processos de importação. 

 

Das empresas que responderam o questionário e dos importadores 

atendidos pelas Comissárias entrevistadas, totalizou 37 setores como Agro 

industrial, alimentício, elétrico, artigos esportivos, áudio visual, automotivo, bens 

de consumo, brinquedos, combustíveis, construção civil, cosméticos, eletrônico, 

farmacêutico, gráfico, hospitalar, higiene, industrial, jóias, laboratorial, 

madeireiro, metal mecânico, moto peças, moveleiro, náutico, papel, químico, 

refrigeração, saúde, serviços, soluções de mobilidade urbana, tabacaria, 

tecnologia, telecomunicações, têxtil e tubos e conexões. 
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5.3 MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO DOS RISCOS 

 

 A matriz de probabilidade e impacto foi desenvolvida com o intuito de 

possibilitar a avaliação de um projeto de importação por níveis de riscos em 

determinados setores. Para identificar os setores de maior impacto, 

classificamos os 4 setores com o maior número de respostas, sendo eles o 

automotivo com 23 empresas, industrial com 23 empresas, eletrônico com 22 

empresas e alimentício com 16 empresas.  

Esses 4 setores representam 49,12% do total das empresas válidas na 

pesquisa de campo e avaliadas na matriz de probabilidade e impacto conforme 

figura FIGURA 11. 

 

Figura 10 - MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO 

FONTE: O autor (2019) 
 
LEGENDA: 
 

     Ponto crítico.  

  Ponto de atenção. 

  Análises periódicas. 

 

Foi utilizado como base para criação da matriz de probabilidade e impacto 

o exemplo de matriz propôs to no Guia PMBOK® com esquema de pontuação 

PMI, (2017 c). Para os critérios de classificação dos riscos foram utilizados como 

referência os valores conforme TABELA 10 e foram definidos através do impacto 

no aumento do prazo nos processos de importação, desconsiderando apetite a 

riscos e considerando o atendimento integral da legislação aduaneira.  

 

 

 

 

Probabilidade

0,90 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 0,81 0,72 0,63 0,54 0,45 0,36 0,27 0,18 0,09

0,75 0,08 0,15 0,23 0,30 0,38 0,45 0,53 0,60 0,68 0,68 0,60 0,53 0,45 0,38 0,30 0,23 0,15 0,08

0,60 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06

0,45 0,05 0,09 0,14 0,18 0,23 0,27 0,32 0,36 0,41 0,41 0,36 0,32 0,27 0,23 0,18 0,14 0,09 0,05

0,30 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03

0,15 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10

Ameaças Oportunidades
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Tabela 10 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO RISCO 

Critérios Padrões de Referência 

Muito alta > 0,825 

Alta < 0,825 ≤ 0,675 

Média alta < 0,625 ≤ 0,525 

Média baixa < 0,525 ≤ 0,375 

Baixa < 0,375 ≤ 0,225 

Muito baixa < 0,225 

FONTE: O autor (2019) 

 

Com os critérios de classificação estabelecidos, foi possível medir o 

impacto do risco no tempo real em dias corridos necessário de um projeto de 

importação, considerando a probabilidade de risco e oportunidade em cada uma 

das etapas conforme fluxograma (FIGURA 9) do processo de importação.  

 

5.4 APONTAMENTO DOS RESULTADOS E PROPOSTA DE METODOLOGIA 
 

Identificado o tempo real em dias corridos, os prazos foram classificados 

em uma escala com 5 faixas: tempo excelente, tempo normal, tempo ruim, tempo 

muito ruim e tempo péssimo.  

Para que fosse feita a avaliação dos prazos das 5 faixas, foi criada uma 

planilha através das etapas do fluxograma (FIGURA 9) para cada um dos 4 

setores (APÊNDICE 4), com a inclusão de probabilidade de risco negativo, risco 

positivo, impacto negativo e impacto positivo. 

Feita a análise individual de cada setor, primeiramente foi demonstrado 

os possíveis impactos positivos e negativos de cada uma das etapas do 

fluxograma (FIGURA 9) e relacionado com a matriz de probabilidade (FIGURA 

11) para gestão dos pontos críticos conforme critérios de classificação dos 

riscos. Lembrando que novos riscos sempre podem ocorrer em qualquer projeto. 

Em seguida, foi mensurado em dias corridos o tempo necessário para 

cada uma das etapas do fluxograma desde a abertura de uma empresa 

importadora até a nacionalização de uma importação (APÊNDICE 4), 

considerando canal verde (TABELA 11) e canal vermelho conforme (TABELA 

12). 
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Tabela 11 – TEMPO EM DIAS PARA UMA EMPRESA FAZER UMA IMPORTAÇÃO EM 
CANAL VERDE 

 Faixas Automotivo - Industrial - Eletrônico Alimentício 

Tempo excelente 22 28 

Tempo bom 48 58 

Tempo ruim 111 142 

Tempo muito ruim 177 225 

Tempo péssimo 317 659 

FONTE: O autor (2019) 

 
Tabela 12 - TEMPO EM DIAS CORRIDOS PARA UMA EMPRESA FAZER UMA 

IMPORTAÇÃO EM CANAL VERMELHO 

 Faixas Automotivo - Industrial - Eletrônico Alimentício 

Tempo excelente 31 37 

Tempo bom 67 77 

Tempo ruim 142 173 

Tempo muito ruim 225 273 

Tempo péssimo 394 736 

FONTE: O autor (2019) 

 
 Os setores automotivo, industrial e eletrônico diferenciam-se do setor 

alimentício devido à necessidade de licenças de importação de alimentos para 

humanos ou animais. Os setores hospitalar, farmacêutico e laboratorial são 

similares ao alimentício. 

 Pode-se verificar a diferença em dias corridos por faixa de tempo do canal 

verde e do canal vermelho, conforme abaixo TABELA 13. 

 

Tabela 13 – DIFERENÇA EM DIAS CORRIDOS POR FAIXA PARA CANAL VERDE E CANAL 
VERMELHO 

 Faixas Automotivo - Industrial - Eletrônico Alimentício 

Tempo excelente 9 9 

Tempo bom 19 19 

Tempo ruim 31 31 

Tempo muito ruim 48 48 

Tempo péssimo 77 77 

FONTE: O autor (2019) 
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Considerando os picos críticos de dias corridos apresentado nas 

respostas do questionário, observou-se que empresas que já importam se 

enquadram nas 3 primeiras faixas, tempo excelente, tempo bom e tempo ruim, 

pois o pico máximo para liberação de canal vermelho foi de 30 dias. 

Consequentemente novos projetos de importação podem ser enquadrados nas 

outras 2 faixas de tempo, tempo muito ruim ou tempo péssimo, se iniciar um 

projeto de importação sem planejamento prévio, podendo resultar em 77 dias a 

mais para finalização da importação comprado ao tempo excelente. 

 Os prazos em cada uma das etapas, até o resultado total em dias corridos, 

desde a abertura de uma empresa até a nacionalização de uma importação em 

canal verde ou vermelho podem ser encontrados no APÊNDICE 4. 

  

5.5 MANUAL DE IMPORTAÇÃO 
 

 Após a avaliação dos riscos, foi elaborado um manual de importação 

conforme APÊNDICE 1, já que durante as entrevistas nem todos os empresários 

demonstraram conhecimento dos processos e termos básicos necessários para 

elaborar um projeto de importação. O roteiro de aplicação do manual é a 

sequência de etapas de forma comentada e ordenada a serem atendidas para 

que pessoas físicas e jurídicas que desejam importar, possam utilizar em seu 

projeto de importação.  

Este manual, tendo como base a legislação vigente do Decreto n° 6.759 

e foi avaliado nas empresas Saporiti do Brasil, Serion do Brasil e empresa 3, 

empresas estas importadoras que responderam ao questionário e com 

autorização de divulgação de suas razões sociais neste trabalho. Esse manual 

será disponibilizado “on-line” para ser replicado, conforme item 6.2. 

Até o momento só foram abordados riscos e uma oportunidade, porém 

existem outras oportunidades a serem abordadas nos projetos de importação.  

 É possível utilizar os mesmos 3 pontos críticos apontados como riscos, a 

classidicação fiscal das mercadorias, descrição das mercadorias e 

documentação e tratá-los como oportunidades.  

No caso da classificação fiscal de mercadorias, o importador em conjunto 

com seu departamento técnico, pode solicitar ao exportador a NCM utilizada na 

exportação antes do embarque e em conjunto com o despachante aduaneiro 
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fazer uma varredura das NCMs possíveis para classificar a mercadoria a ser 

importada. Em alguns casos é possível fazer uma classificação assertiva e que 

reduza o impacto dos tributos, além de evitar problemas na descrição e nos 

documentos. 

 Uma classificação assertiva antes de se iniciar o projeto de importação 

evita correções nos documentos. 

 Com relação à descrição das mercadorias, feita uma classificação 

assertiva é possível complementar a descrição da mercadoria com a descrição 

da NCM e da NESH, sendo possível incluir esses detalhes na DI. Em caso de 

fiscalização, é uma forma de antecipar as informações que a Receita Federal irá 

analisar. 

 Já uma oportunidade com relação aos documentos, é solicitar todas as 

necessidades através do pedido internacional. Desta forma quando o pedido 

internacional é enviado ao exportador, solicita-se um aceite das necessidades. 

Outra alternativa é enviar um modelo dos documentos ao exportador. 

 Além destes 3 fatores, existem outros, como oportunidades nas 

negociações através das INCOTERMS, na contratação de terceiros, 

despachantes aduaneiros, agentes de carga e na gestão interna dos processos. 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
  

6.1 CONCLUSÕES 
 

Conforme apontado pelos importadores, as etapas de um projeto de 

importação fornecidos pela Receita Federal não atendem as necessidades das 

empresas importadoras tornando necessário a elaboração de um fluxograma 

com processos decisórios específico para cada projeto de importação, onde 

possa ser visualizado o que deve e como deve ser executado as etapas da 

importação que são diretamente relacionados ao aumentos dos custos e prazos.   

 A participação das empresas foi significativa e considerando os resultados 

obtidos, observou-se os 3 principais riscos em projetos de importação sendo 

eles: 

1) Classificação fiscal; 

2) Descrição das mercadorias importadas; 

3) Documentação; 

Esses 3 fatores foram confirmados também pelas entravistas aos 

despachantes aduaneiros, sendo os principais causadores de aumento nos 

custos e prazos em projetos de importação.  

 Também foi observado nas entrevistas, que existe uma demanda muito 

grande por parte dos despachantes aduaneiros em questões técnicas dos 

importadores. As responsabilidades fiscais e as informações técnicas dos 

produtos importados, na maioria das vezes, chegam aos despachantes 

aduaneiros incompletas ou inconsistentes, devido a falta de informações ou 

capacitação dos importadores. 

 Os resultados indicam para a necessidade constante de atualização 

quanto as normas reguladoras das etapas, dos procedimentos de importação e 

consequentemente na gestão de riscos, que vão servir para as empresas 

reduzirem custos e prazos rentabilizando seus projetos de importação. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 
 

Para a otimização dos processos de importação no futuro são propostos: 
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Criar um sistema computacional a ser comercializado, para que empresas 

possam inserir os dados de um projeto de importação e obter os pontos críticos 

de atenção e mensuração dos prazos para execução do projeto 

Implementação de um banco de dados com o histórico dos canais 

vermelhos e retificações das declarações de importação para manutenção da 

gestão de riscos dos processos de importação e identificação de novos gargalos. 

Uma nova tecnologia de gestão dos processos de importação que 

reconheça os dados da importação faltantes ou com possibilidade de 

inconsistência. 

Por fim, realizar um estudo aprofundado do sistema da Receita Federal, 

que por mais que sejam restritas as informações, possam conhecer mais 

profundamente o modo operante de análise aduaneira.  
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 BEM-VINDOS(AS)! 
 

Este Manual é parte da minha dissertação de Mestrado, cujo objetivo 
principal é a mitigação de riscos em processos de importação 
parametrizados em canal vermelho para empresas do Estado do Paraná a 
fim de reduzir custos e prazos. 
 
Este trabalho está baseado no Regulamento Aduaneiro, Decreto nº 6.759, de 
05 de fevereiro de 2009, e as informações presentes neste trabalho devem 
contribuir para que as empresas do Estado do Paraná possam se tornar 
importadoras ou aprimorar seus processos de importação. 
 
Caso você seja empresário e deseja internacionalizar sua empresa através de 
importações, ou está querendo aperfeiçoar seus processos reduzindo prazos 
e custos, este manual foi feito para você!  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As informações contidas neste manual tomaram como base o Decreto n° 

6975, de 5 de fevereiro de 2009, que regula a administração das atividades 

aduaneiras, fiscalização, controle e a tributação das operações de comércio 

exterior do Governo Federal, o fluxograma das etapas do despacho aduaneiro 

de importação da Receita Federal e as boas práticas de comércio exterior. 

Todas as informações e ilustrações contidas neste manual baseiam-se em 

dados coletados entre os anos de 2018 e 2019 para sua publicação. 

 

1.1 OBJETIVOS DO MANUAL  

 

• Delimitar as etapas a serem executadas em um projeto de importação no 

Estado do Paraná, para pessoas físicas e jurídicas que desejam importar; 

• Determinar os procedimentos de cada etapa de um processo de 

importação. 

• Aumentar o nível de entendimento de cada etapa de um processo de 

importação; 

• Proporcionar segurança na execução de importações no Estado do 

Paraná. 

• Auxiliar na redução de custos e prazos nos processos de importação; 

 

1.2 COMO USAR ESTE MANUAL 

 

• A seção introdução fornece a visão geral do manual e a quem se destina; 

• O índice mostra onde estão as informações de cada capítulo e permite 

localizar informações específicas sobre as etapas de um processo de 

importação no Estado do Paraná.  
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2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 IMPORTAÇÃO 

 

Segundo a Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais, “A 

importação compreende a entrada temporária ou definitiva em território 

nacional de bens ou serviços originários ou procedentes de outros países, a 

título oneroso ou gratuito” (RECEITA FEDERAL, 2014). 

A importação pode ser efetuada por pessoas físicas e jurídicas seguindo 

as normas e regulações da Receita Federal e recolhendo os impostos devidos. 

Uma empresa pode importar por conta própria após habilitação ou através de 

outra empresa já habilitada, também conhecida como “trader”. 

Basicamente uma importação pode ser para consumo próprio ou 

revenda. No primeiro caso as importações podem ser usadas para processo 

produtivo, insumos ou equipamentos, já no segundo caso para obter lucro na 

venda dos produtos importados (SEGALIS, 2012). 
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3 ETAPA 1 – INICIAR PROJETO DE IMPORTAÇÃO 

 

Conforme Receita Federal a importação pode ser feita através da 

habilitação da pessoa física (PF) ou por pessoa jurídica (PJ).  

 

3.1 PESSOA FÍSICA 

 

De acordo com o “site” (DICIONÁRIO FINANCEIRO, 2019a), “a pessoa 

física é o ser humano na condição de indivíduo detentor de direitos e deveres”.   

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é um documento de nove dígitos 

que armazena informações cadastrais dos contribuintes (pessoas que pagam 

impostos, tributos e têm que estar registrados no sistema da Receita Federal), e 

dos cidadãos que se inscrevem voluntariamente no cadastro. O CPF é 

gerenciado pela Receita Federal e deve ser feito pelo cidadão apenas uma 

vez. É importante para que pessoas realizem ações, como abrir conta em banco 

e declarar Imposto de Renda. 

“O CPF pode ser feito em entidades conveniadas com a Receita Federal 

como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e nos Correios.” (RECEITA 

FEDERAL, 2010). 

Segue abaixo modelo de CPF digital: 

Figura 11 - MODELO DE CADASTRO DE PESSOA FÍSICA 

 

FONTE: Certisign (2019) 
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3.2 PESSOA JURÍDICA 

 

Segundo conceito descrito no “site” Dicionário Financeiro: 

A pessoa jurídica é uma entidade que reúne pessoas 
físicas e patrimônio com uma finalidade, que pode ser 
prestar serviço ou produzir um bem, como empresas, 
associações, fundações, igrejas ou entidades públicas com 
personalidade jurídica, mesmo que formada por uma ou 
mais pessoas físicas. (DICIONÁRIO FINANCEIRO, 
2019b) 

 
Para uma pessoa jurídica importar, ela deve possuir um Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e estar em dia com suas obrigações fiscais. 

Este documento de quatorze dígitos é emitido pela Receita Federal com base 

na Instrução Normativa RFB n° 1863, de 27 de dezembro de 2018, e serve como 

identificador de contribuinte de tributos perante a Legislação Comercial, Fisco 

Federal, Ministério do Trabalho e Previdência Social (RECEITA FEDERAL, 

2018a). 

Segue abaixo modelo de CNPJ digital: 

 

Figura 12 - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAL JURÍDICA 

 

FONTE: Certisign (2019) 

 

Além do CNPJ, também é requisito obrigatório o registro do Contrato 

Social na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR, 2019), contrato este em que 
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os sócios assinam ou assumem, mediante a formação de uma nova sociedade 

em uma empresa.  

3.3 JUNTA COMERCIAL 

 

É o órgão responsável pelo registro de atividades empresariais e 

sociedades empresarias. Há uma Junta Comercial em cada Estado brasileiro. 

Os sócios devem estar habilitados através de seu cadastro de pessoa física 

(CPF) digital, como responsável pela empresa no Contrato Social.  

 

3.4 CONTRATO SOCIAL 

 

Contrato social é a certidão de nascimento da empresa, onde irá constar 

todos os dados do negócio, como quem são os sócios, qual o endereço da sede, 

quais os deveres de cada sócio e qual o ramo de atuação. (CONTABILIZEI, 

2018). 

 

3.5 LICENÇAS E INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO DO 

GOVERNO BRASILEIRO 

 

São as autorizações dos órgãos de regulação do Governo Brasileiro para 

pessoa jurídica. 

Segue abaixo as principais licenças e inscrições:  

 

3.5.1 Alvará de funcionamento 

 

É o principal documento obtido no município e é a autorização final que 

permite abrir a empresa. Deve ser comprovado na prefeitura todas as 

condições exigidas por lei para exercer a atividade de sua empresa. Essas 
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condições podem variar de acordo com o município, estado e ramo de 

atividade. 

Antes de requerer e até mesmo de realizar a inscrição na junta comercial, 

deverá ser feito uma consulta prévia na prefeitura de sua cidade, para verificar 

se a atividade empresarial escolhida pode ser exercida no local onde pretende 

abrir a empresa. (JORNAL CONTÁBIL, 2018) 

 

3.5.2 Inscrição estadual 

 

A Inscrição Estadual é o registro do contribuinte no cadastro do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) mantido pela Receita 

Federal.  

Segundo Zanini (2019), no seu artigo para a revista digital Guia 

Empreendedor, a maioria dos estados possui um convênio com a Receita 

Federal que lhe possibilita obter a inscrição estadual pela internet junto com o 

seu CNPJ, por meio de um cadastro único. Em alguns casos, a inscrição 

estadual deve ser obtida antes do alvará de funcionamento. Essa inscrição é 

obrigatória para empresas que prestam serviços de comunicação e energia, 

além das empresas dos setores do comércio, indústria e serviços de transporte 

intermunicipal e interestadual. No caso de importadoras do Estado do Paraná 

é obrigatório. 

 

3.5.3 Vistoria de cumprimento das normas de segurança 

 

A vistoria de cumprimento das normas de segurança é realizada pelo 

Corpo de Bombeiros e praticamente todas as empresas estão sujeitas.  
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3.5.4 Licença ambiental  

 

A licença ambiental é obtida em órgãos Municipais e Estaduais de meio 

ambiente e no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). É exigida de empresas que exercem atividade industrial, 

metalúrgica, mecânica, têxtil, química, de calçados e atividade agropecuárias. 

 

3.5.5 Licença sanitária 

 

A licença sanitária é obtida em órgãos Municipais, Estaduais e Federais 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É exigida principalmente de 

empresas que atuam no setor de alimentação humana e animal, medicamentos 

e cosméticos. 

 

Além das inscrições e licenças municipais e estaduais, algumas 

atividades exigem a inscrição em órgãos federais, como o ministério do 

turismo, ministério da agricultura, pecuária e abastecimento, polícia federal, 

entre outros. 

 

Os itens 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5 normalmente são 

feitos por um contador ou contabilista, profissional de ciência contábil ou 

contabilidade responsável pelas áreas financeiras, econômicas e patrimoniais 

de uma pessoa jurídica. Após conseguir todas as licenças exigidas pelo ramo 

de atividade da empresa, a empresa está apta a se tornar uma importadora. 
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4 ETAPA 2 - FORNECEDORES INTERNACIONAIS, 

RASTREAMENTO DA ATUAÇÃO DOS 

INTERVENIENTES ADUANEIROS, SISCOMEX E 

DESPACHANTE ADUANEIRO 
 

4.1 FORNECEDORES INTERNACIONAIS 

 

Fornecedor é a pessoa ou empresa que abastece algo a outra empresa. 

No caso de uma empresa importadora, será necessário encontrar um ou mais 

fornecedores internacionais. 

 

4.2 RASTREAMENTO DA ATUAÇÃO DE INTERVENIENTES 

ADUANEIROS – RADAR 

 

Para que a empresa se torne uma importadora, ela deverá estar 

registrada em um sistema da Receita Federal chamado Rastreamento da 

Atuação dos Intervenientes Aduaneiros (RADAR).  

O RADAR é solicitado através de um despachante aduaneiro (item 4.4) 

no sítio eletrônico: 

 

4.2.1 Documentos para solicitar o radar: 

 

• SODEA – Formulário de Solicitação de Dossiê Digital de Atendimento 

com firma reconhecida de acordo com o modelo da Receita Federal; 

• Requerimento de Habilitação com firma reconhecida de acordo com o 

modelo da Receita Federal; 

• Termo de Responsabilidade com firma reconhecida de acordo com o 

modelo da Receita Federal; 

• Contrato social e últimas alterações; 
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• Cópia autenticada do CPF e RG do responsável legal; 

• Certidão Cadastral da Junta Comercial; 

• Certidão Simplificada da Junta Comercial (Ficha cadastral simplificada); 

• Certidão negativa de débitos (referente à tributo federais/dívida ativa 

da união e débitos trabalhistas). 

 

4.2.2 Outros documentos adicionais: 

 

• Alvará de funcionamento; 

• IPTU último ano; 

• Contrato de locação do imóvel da empresa; 

• Cópia da conta de energia elétrica ou telefone com nome e endereço da 

empresa; 

• Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), conforme 

estabelecido no art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 583/05 (RECEITA 

FEDERAL, 2005). 

 

4.2.3 Observações: 

 

• A empresa deve ser optante do DTE – Domicílio Tributário Eletrônico; 

• A empresa deve possuir o certificado digital E-CNPJ; 

• O contrato social da empresa, deverá, obrigatoriamente, conter o nome 

do responsável legal que assinará toda a documentação de habilitação 

de Radar; 

• Todos os documentos devem ser autenticados e/ou com firma 

reconhecida. 

• Para acesso ao Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior) (item 

4.3) deverá ser utilizado E-CPF do responsável legal da empresa. 
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Existem três tipos de RADAR: 

 

• Radar expresso: empresa pode importar até US$ 50.000,00 dólares 

americanos a cada seis meses, não cumulativo. 

• Radar limitado: empresa pode importar até US$ 150.000,00 dólares 

americanos a cada seis meses, não cumulativo. 

• Radar ilimitado: empresa pode importar acima de US$ 150.000,00 

dólares americanos, sem restrição. 

 

Os tipos de RADAR se aplicam a pessoa física, porém o RADAR para 

pessoa física não pode ser utilizado para importações com finalidade de 

comercialização, que neste caso requer um CNPJ com atividade de comércio. 

O RADAR tem vencimento de 6 meses caso não utilizado. Se vencer, o 

importador deverá solicitar novamente o RADAR como se fosse a primeira 

vez. 

 

Assim que aprovado os documentos do RADAR, a pessoa física ou 

empresa é habilitada a utilizar o Sistema Integrado de Comércio Exterior – 

SISCOMEX e pode fazer sua primeira importação respeitando o tipo do seu 

RADAR.  

Se a empresa não possuir o RADAR, não pode operar no SISCOMEX e 

consequentemente não pode importar. 

 

4.3 SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX 

 

O Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, instituído pelo 

Decreto nº 660, de 25 de setembro de 1992, é um sistema informatizado 

responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento e 
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controle das operações de comércio exterior, através de um fluxo único e 

automatizado de informações. O SISCOMEX permite acompanhar a saída e o 

ingresso de mercadorias no país, uma vez que os órgãos anuentes (item 6.1) de 

governo intervenientes no comércio exterior podem, em diversos níveis de 

acesso, controlar e interferir no processamento de operações para uma melhor 

gestão de processos. Por intermédio do próprio Sistema, o exportador (ou o 

importador) trocam informações com os órgãos responsáveis pela autorização 

e fiscalização (BRASIL, 1992). 

 

4.4 DESPACHANTE ADUANEIRO 

 

Despachante aduaneiro é o profissional que atua como representante 

legal da pessoa física ou jurídica perante a Receita Federal no âmbito das 

atividades de Comércio Exterior pelo SISCOMEX.  

Existem empresas especializadas no despacho aduaneiro que são 

conhecidas como comissárias de desembaraço aduaneiro. 

As pessoas físicas ou empresas importadoras contratam as comissárias 

de desembaraço aduaneiro e ou despachantes aduaneiros para representá-las 

junto as aduanas e órgãos de fiscalização. 

 

Aduna é uma repartição do Governo Brasileiro que controla a entrada e 

saída de mercadorias permitidas por lei. Pode também ser chamada de 

alfândega. 

 

A principal função do despachante aduaneiro é a formulação da 

declaração aduaneira de importação conhecida também como declaração de 

importação (DI) (item 7.4.), que nada mais é que a proposição da destinação a 

ser dada aos bens submetidos ao controle aduaneiro. 
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5 ETAPA 3: PEDIDO INTERNACIONAL, INCOTERM, 

NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM) e 

CONTRATO DE VENDA 
 

5.1 PEDIDO INTERNACIONAL 

 

O pedido internacional é o documento que confirma a intenção de 

aquisição de um produto ou serviço de um fornecedor internacional. 

Neste documento serão determinadas as condições comerciais 

negociadas (item 5.2) entre o exportador e o importador sobre os detalhes do 

negócio ou relação comercial, de acordo com as boas práticas de contratos 

internacionais, manifestando assim as intenções de vontade de duas ou mais 

partes, para criar relações comerciais ou de serviços. 

 

Abaixo é possível identificar algumas informações necessárias em um 

pedido internacional: 

• Nome e endereço do importador; 

• CNPJ do importador; 

• Nome e endereço do exportador; 

• Indicação de código de recolhimento de impostos do exportador ou em 

inglês “Tax identification (Tax ID)”: 

É o código do exportador identificador de pagamento de impostos ao 

governo no país do exportador, similar ao CNPJ utilizado por empresas 

brasileiras. 

• Local de embarque: 

- Porto no país de origem; 

- Aeroporto no país de origem; 

- Recinto Alfandegado no país de origem, para logística rodoviária ou 

ferroviária;  
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• Opção de transporte: 

- Marítimo; 

- Aéreo; 

- Rodoviário; 

- Ferroviário; 

- Multimodal. 

 

• Termos Internacionais de Comércio – INCOTERMS; (Item 5.2.) 

• Local de destino: 

- Porto no país de destino;  

- Aeroporto no país de destino;  

- Recinto Alfandegado no país de destino, para logística rodoviária ou 

ferroviária;  

No Paraná alguns recintos alfandegados podem também ser chamados 

de portos secos ou estação aduaneira interior (EADI).  

• Prazo para embarque: 

É o prazo determinado em negociação pelo importador ao exportador 

para embarque da importação. 

• Formas de pagamento que podem ser, mas não limitado: 

- Pagamento antecipado: o importador paga ao exportador antes do 

embarque da mercadoria. 

- Pagamento à vista: o importador paga ao exportador assim que o 

embarque é efetuado, antes da chegada na aduana de destino. 

- Pagamento “cash against documents – CAD”: o importador paga o 

exportador via banco e este funciona como fiador, que assume o risco 

junto do exportador de inadimplemento do importador. 

- Pagamento via carta de crédito: o importador contrata um banco para 

a emissão de uma carta de crédito para pagamento ao exportador. 
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- Pagamento a prazo: o importador paga o exportador em um prazo 

determinado após a chegada da importação na aduana de destino. 

 

O importador é quem efetua o pagamento internacional também 

chamado de câmbio. Esse pagamento é feito através de bancos ou corretoras 

de valores e a taxa de câmbio é negociada na mesa de operações. A taxa de 

câmbio é uma relação entre duas moedas de dois países que resulta no preço 

de uma delas medido em relação à outra. 

 

O Banco Central executa a política cambial definida pelo Conselho 

Monetário Nacional. Para tanto, regulamenta o mercado de câmbio e autoriza 

as instituições que nele operam. Também compete ao Banco Central fiscalizar 

o referido mercado, podendo punir dirigentes e instituições mediante multas, 

suspensões e outras sanções previstas em lei. 

 

Além disso, o Banco Central pode atuar diretamente no mercado, 

comprando e vendendo moeda estrangeira de forma ocasional e limitada, com 

o objetivo de conter movimentos desordenados da taxa de câmbio. 

 

• Especificação das mercadorias em português ou em idioma oficial do 

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, ou, se em outro idioma, 

acompanhada de tradução em língua portuguesa, a critério da 

autoridade aduaneira, contendo as denominações próprias e comerciais, 

com a indicação dos elementos indispensáveis a sua perfeita 

identificação; 

• Quantidade: é a quantidade de itens na unidade estatística da 

importação. 



 
 

24 
 

• Unidade estatística: é a determinação se o produto importado está em 

quilograma, metro, litros, unidades ou outras. 

• Classificação fiscal ou Código tributário – NCM. (item 5.3) 

• Valor unitário: é a declaração do valor unitário de cada item em sua 

medida estatística. Exemplo: um lápis = US$ 0,10 por unidade. 

• Valor total: é o valor da soma de todos os itens unitários da importação. 

Exemplo importação de 100 lápis: Total US$ 10,00. 

• Moeda: declarar em qual moeda é o valor da importação. (Ex: Euro, 

Dólar Americano, Yene) 

• País de origem, fabricação e procedência:  

- Pais de origem: como tal entendido aquele onde houver sido produzida 

a mercadoria ou onde tiver ocorrido a última transformação substancial. 

- Pais de aquisição: assim considerado aquele do qual a mercadoria foi 

adquirida para ser exportada, independentemente do país de origem da 

mercadoria ou de seus insumos. 

- País de procedência: assim considerado aquele onde se encontrava a 

mercadoria no momento de sua aquisição. 

• Dados de etiquetagem: determinar ao exportador, todas as informações 

que o importador deseja na etiqueta do produto importado, etiqueta 

interna nos produtos e externa nas embalagens logísticas. 

• Tipo de embalagem: o importador deve verificar se a embalagem do 

exportador atende suas necessidades, caso não, deve determinar ele 

próprio o tipo de embalagem na qual quer receber os produtos da 

importação. 

• Quantidade de documentos (Item 5.4): determinar a quantidade de vias 

de cada documento que o exportador deverá enviar ao importador. 
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As informações acima atendem ao Art. 557 do Decreto n° 6.759, de 5 de 

fevereiro de 2009 do Regulamento Aduaneiro. Após finalizado o pedido 

internacional, o mesmo deverá ser enviado ao exportador para confirmação. É 

importante aceite formal do pedido internacional por parte do exportador com 

carimbo e assinatura. (BRASIL, 2009) 

 

5.2 TERMOS INTERNACIONAIS DE COMÉRCIO OU 
“INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS (INCOTERMS)” 
 

Os termos internacionais de comércio, conhecidos pela sigla 

INCOTERM, organizam e determinam as responsabilidades do exportador e 

do importador em relação aos custos logísticos.  

As INCOTERMS são onze regras internacionais reconhecidas 

mundialmente para contratos nacionais e internacionais de vendas, 

considerando também o modal ou meio de transporte utilizado na importação.  

Existe um órgão internacional chamado “International Chamber of 

Commerce - ICC” que mantém atualizada tais regras e as renova quando 

necessário (ICC, 2010). 

Segue abaixo as INCOTERMS que podem ser utilizadas em qualquer 

modal: 

1) “Ex Works” (EXW): determina que o exportador irá entregar a 

mercadoria ao importador em local desejado pelo exportador, como por 

exemplo em seu próprio armazém. O risco do importador inicia na coleta da 

exportação. 

Abaixo as responsabilidades do exportador (vendedor) e do importador 

(comprador) na INCOTERM Ex Works (EXW): 

No país de origem (país do vendedor): 

• Embalagem – Vendedor 

• Identificação – Vendedor 



 
 

26 
 

• Carga na origem – Comprador 

• Transporte dentro do país de origem – Comprador 

• Seguro no país de origem – Comprador 

• Direitos de exportação – Comprador 

• Inspeção – Comprador 

• Peritagem – Comprador 

• Burocracias alfandegárias – Comprador 

• Armazenamento – Comprador 

• Despesas com o embarque – Comprador 

• Estiva – Comprador 

 

Entre o país de origem e o país de destino: 

• Transporte – Comprador 

• Seguro internacional – Comprador 

 

No país de destino (país do comprador): 

• Descarga – Comprador 

• Manuseio – Comprador 

• Armazenagem – Comprador 

• Burocracias alfandegárias – Comprador 

• Direitos na importação – Comprador 

• Transporte dentro do país de destino – Comprador 

• Seguro no país de destino – Comprador 

• Descarga da mercadoria – Comprador  

 

2) “Free carrier” (FCA): determina que o exportador entregará a 

exportação em local negociado entre as partes. Nesta regra o local deve ser 
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muito bem delimitado para o importador não assumir riscos por falta de 

informação. 

Abaixo as responsabilidades do exportador (vendedor) e do importador 

(comprador) na INCOTERM “Free Carrier” (FCA): 

 

No país de origem (país do vendedor): 

• Embalagem – Vendedor 

• Identificação – Vendedor 

• Carga no domicílio do vendedor – Vendedor 

• Carga em outro local – Comprador 

• Transporte dentro do país de origem – Vendedor 

• Seguro no país de origem – Vendedor 

• Direitos de exportação – Vendedor 

• Inspeção – Comprador e Vendedor 

• Peritagem – Comprador e Vendedor 

• Burocracias alfandegárias – Vendedor 

• Armazenamento – Comprador 

• Despesas com o embarque – Comprador 

• Estiva – Comprador 

 

Entre o país de origem e o país de destino: 

• Transporte – Comprador 

• Seguro internacional – Comprador 

 

No país de destino (país do comprador): 

• Descarga – Comprador 

• Manuseio – Comprador 

• Armazenagem – Comprador 
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• Burocracias alfandegárias – Comprador 

• Direitos na importação – Comprador 

• Transporte dentro do país de destino – Comprador 

• Seguro no país de destino – Comprador 

• Descarga da mercadoria – Comprador 

3) “Carriage Paid To” (CPT): determina que o exportador irá entregar a 

exportação ao transportador para entrega em local previamente acordado e irá 

contratar e arcar com os custos e riscos do transporte até o local determinado. 

Abaixo as responsabilidades do exportador (vendedor) e do importador 

(comprador) na INCOTERM “Carriage Paid To” (CPT): 

 

No país de origem (país do vendedor): 

• Embalagem – Vendedor 

• Identificação – Vendedor 

• Carga na origem – Vendedor 

• Transporte dentro do país de origem – Vendedor 

• Seguro no país de origem – Vendedor 

• Direitos de exportação – Vendedor 

• Inspeção – Vendedor e Comprador 

• Peritagem – Vendedor e Comprador 

• Burocracias alfandegárias – Vendedor 

• Armazenamento – Vendedor 

• Despesas com o embarque – Vendedor 

• Estiva – Vendedor 

Entre o país de origem e o país de destino: 

• Transporte – Vendedor 

• Seguro internacional – Comprador, se desejar 
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No país de destino (país do comprador): 

• Descarga – Vendedor 

• Manuseio – Comprador 

• Armazenagem – Comprador 

• Burocracias alfandegárias – Comprador 

• Direitos na importação – Comprador 

• Transporte dentro do país de destino – Comprador 

• Seguro no país de destino – Comprador 

• Descarga da mercadoria – Comprador 

 

Segue abaixo as opções de INCOTERMS que podem ser utilizadas 

somente no modal marítimo ou aquaviário: 

 

4) “Free on Board” (FOB): determina que o exportador entrega a 

exportação sob o convés do navio determinado pelo importador. Em caso de 

container, será utilizado container contratado pelo importador. O risco do 

exportador cessa com a entrega da exportação ao convés do navio. 

Abaixo as responsabilidades do exportador (vendedor) e do importador 

(comprador) na INCOTERM “Free on Board” (FOB): 

 

No país de origem (país do vendedor): 

• Embalagem – Vendedor 

• Identificação – Vendedor 

• Carga na origem – Vendedor 

• Transporte dentro do país de origem – Vendedor 

• Seguro no país de origem – Vendedor 

• Direitos de exportação – Vendedor 

• Inspeção – Vendedor e Comprador 
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• Peritagem – Vendedor e Comprador 

• Burocracias alfandegárias – Vendedor 

• Armazenamento – Vendedor 

• Despesas com o embarque – Vendedor 

• Estiva – Vendedor 

Entre o país de origem e o país de destino: 

• Transporte – Comprador 

• Seguro internacional – Comprador 

 

No país de destino (país do comprador): 

• Descarga – Comprador 

• Manuseio – Comprador 

• Armazenagem – Comprador 

• Burocracias alfandegárias – Comprador 

• Direitos na importação – Comprador 

• Transporte dentro do país de destino – Comprador 

• Seguro no país de destino – Comprador 

• Descarga da mercadoria – Comprador 

 

5) “Cost and Freight” (CFR): determina que o exportador irá entregar ao 

transportador a exportação e irá arcar com os custos do transporte até o porto 

de destino sob sua responsabilidade e risco. 

Abaixo as responsabilidades do exportador (vendedor) e do importador 

(comprador) na INCOTERM “Cost and Freight” (CFR): 

 

No país de origem (país do vendedor): 

• Embalagem – Vendedor 

• Identificação – Vendedor 
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• Carga na origem – Vendedor 

• Transporte dentro do país de origem – Vendedor 

• Seguro no país de origem – Vendedor 

• Direitos de exportação – Vendedor 

• Inspeção – Vendedor e Comprador 

• Peritagem – Vendedor e Comprador 

• Burocracias alfandegárias – Vendedor 

• Armazenamento – Vendedor 

• Despesas com o embarque – Vendedor 

• Estiva – Vendedor 

 

Entre o país de origem e o país de destino: 

• Transporte – Vendedor 

• Seguro internacional – Comprador, se desejar 

 

No país de destino (país do comprador): 

• Descarga – Vendedor 

• Manuseio – Comprador 

• Armazenagem – Comprador 

• Burocracias alfandegárias – Comprador 

• Direitos na importação – Comprador 

• Transporte dentro do país de destino – Comprador 

• Seguro no país de destino – Comprador 

• Descarga da mercadoria – Comprador 

 

6) “Cost, Insurance and Freight” (CIF): determina que o exportador irá 

entregar ao transportador a exportação e irá arcar com os custos do transporte 
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até o porto de destino sob sua responsabilidade e risco. Neste caso o seguro 

também fica a cargo do exportador. 

Abaixo as responsabilidades do exportador (vendedor) e do importador 

(comprador) na INCOTERM “Cost, Insurance and Freight” (CIF): 

 

No país de origem (país do vendedor): 

• Embalagem – Vendedor 

• Identificação – Vendedor 

• Carga na origem – Vendedor 

• Transporte dentro do país de origem – Vendedor 

• Seguro no país de origem – Vendedor 

• Direitos de exportação – Vendedor 

• Inspeção – Vendedor e Comprador 

• Peritagem – Vendedor e Comprador 

• Burocracias alfandegárias – Vendedor 

• Armazenamento – Vendedor 

• Despesas com o embarque – Vendedor 

• Estiva – Vendedor 

Entre o país de origem e o país de destino: 

• Transporte – Vendedor 

• Seguro internacional – Vendedor 

 

No país de destino (país do comprador): 

• Descarga – Vendedor 

• Manuseio – Comprador 

• Armazenagem – Comprador 

• Burocracias alfandegárias – Comprador 

• Direitos na importação – Comprador 
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• Transporte dentro do país de destino – Comprador 

• Seguro no país de destino – Comprador 

• Descarga da mercadoria – Comprador 

 

7) As incoterms “Carriege and Insurance Paid To” (CIP), “Delivery at 

terminal” (DAT), “Delivery at place” (DAP), “Delivery Duty Paid” (DDP) e 

“Free Along Ship” (FAS) não são de uso regular no Brasil por falta de regulação 

do governo, já que para estas INCOTERMS seria opção não possuir RADAR 

para liberações alfandegárias conforme analisado no item 4.2. 

 

5.3 NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL – NCM 

 

A nomenclatura comum do Mercosul (NCM) é um código de oito dígitos 

que determina a natureza de uma mercadoria e tem como base o sistema 

harmonizado de designação e codificação de mercadorias (SH), que é utilizado 

internacionalmente e conhecido como “harmonized system code” ou “HS code”. 

 

Os oito dígitos da NCM são classificados conforme abaixo: 

 

• Capítulo: 2 primeiros dígitos do SH 

• Posição: 4 primeiros dígitos do SH 

• Sub posição: 6 primeiros dígitos SH 

• Item: 7° dígito do NCM 

• Item: 8° dígito do NCM 
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Figura 13 – NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM) 

 

FONTE: FAZCOMEX, (2019). 

 

Os 6 primeiros dígitos da NCM estão classificados no SH e devem ter 

um entendimento internacional. Já os 2 últimos dígitos da NCM podem ter 

apenas entendimento regional.  

A classificação fiscal é de competência da Secretaria da Receita Federal. 

O objetivo da NCM é classificar as mercadorias de acordo com sua 

especificidade, grau técnico, unidade de medida e determina as obrigações da 

pessoa física ou jurídica importadora em relação as mercadorias a serem 

importadas, como: 

• Impostos incidentes;  

• Percentual incidente de cada imposto; 

• Órgão anuente (item 6.1); 

• Necessidade de licença de importação. (item 6.1.) 

É possível citar um exemplo da classificação fiscal (NCM) de um lápis: 

 

Figura 14 – MODELO DE LÁPIS 

 

FONTE: Shop Fácil (2019) 
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Assim é possível perceber que o lápis está classificado NCM 9609.10.00 

conforme FIGURA 5. 

 

Figura 15 – NCM DO LÁPIS 

 

FONTE: TECWIN, (2018) 

 

• Alíquota dos impostos para a NCM 9609.10.00: 

• Imposto de importação: 18% 

• Imposto sobre Produto Industrializado: 0% 

• Programa de Integração Social (PIS): 2,10% 

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS): 

9,65% 

 

Segue abaixo descrição das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado 

(NESH) para a posição 9609: Lápis, minas, pastéis, carvões, gizes para escrever 

ou desenhar e gizes de alfaiate. 

Os artigos de que trata esta posição podem apresentar-se sob dois 

aspectos: 

A) Nus ou recobertos por uma simples tira protetora de papel (como, 

por exemplo, os gizes, carvões, minas, pastéis e certos lápis). 

B) Com uma bainha protetora de madeira ou de plástico, ou algumas 

vezes formados de várias camadas de papel enrolado em espiral (são os lápis 

propriamente ditos). 
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A composição das minas de lápis, dos gizes, dos pastéis, etc., é muito 

variável conforme a sua utilização. 

Entre os principais artigos que se incluem nesta posição, citam-se: 

1) Os lápis denominados “de ardósia”, de ardósia natural ou artificial. 

2) Os gizes naturais brancos (obtidos por serragem (serradura) ou por 

corte). 

3) Os gizes artificiais à base de sulfato de cálcio ou de sulfato de cálcio e 

carbonato de cálcio, às vezes aglomerados com corantes. 

4) Os carvões obtidos pela calcinação da madeira de evônimo. 

5) Os pastéis muito macios à base de argila, de giz, de corantes, de goma-

laca, de cera, de álcool e de terebintina. 

6) Os lápis. 

7) As minas para lápis e lapiseiras, à base de argila e de grafita para as 

minas pretas; de argila, gizou cera e de óxidos metálicos ou de corantes de 

origem mineral para as minas coloridas; de argila tingida com violeta de 

anilina ou de fucsina, para as minas copiadoras, etc. 

8) Os lápis litográficos à base de cera, sabão, sebo e negro de fumo. 

9) Os lápis “cerâmicos” à base de gorduras, cera, manteiga de cacau e 

cores vitrificáveis. Os lápis podem estar guarnecidos, envernizados ou 

providos de uma borracha, por exemplo. 

Também se incluem aqui os gizes de alfaiate (constituídos, na realidade, 

de esteatita). 

Esta posição não compreende: 

a) O giz em estado bruto (cré) (posição 25.09). 

b) Os lápis medicamentosos (contra a enxaqueca, por exemplo) (posição 

30.04). 

c) Os lápis para maquilagem ou toucador (lápis para sobrancelhas, lápis 

hemostáticos, por exemplo) (posições 33.04 ou 33.07). 



 
 

37 
 

d) Os gizes de bilhar (posição 95.04). 

 

Cada produto possui uma NCM e cada NCM possui uma NESH. Desta 

forma, o importador consegue por conta própria ou com auxílio de um 

profissional fazer a classificação correta dos produtos a serem importados em 

seu processo de importação (RECEITA FEDERAL, 2018b). 

Uma dica é solicitar ao exportador qual o “HS code” que ele utiliza para 

exportar, isso facilita já que os 6 primeiros números devem ter entendimento 

internacional 

 

5.4 CONTRATO DE VENDA  

 

Após a confirmação do pedido internacional pelo exportador, o 

importador recebe um documento chamado “sales contract” ou em língua 

portuguesa contrato de venda. 

O contrato de venda será enviado do exportador ao importador para 

tomar conhecimento dos detalhes negociados e dar o aceite, normalmente é 

solicitado que o documento seja assinado, carimbado e enviado para o 

exportador por “e-mail”. 

O exportador também envia junto com o contrato de venda um 

documento chamado de “Proforma Invoice” ou em língua portuguesa de 

orçamento.  

Este documento tem 2 funções para o importador conforme abaixo: 

1) Pode ser usado para pagamento ou câmbio antecipado ao embarque, 

sendo enviado ao banco como documento relacionado ao pagamento 

antecipado. 

2) Pode ser usado para registro da licença de importação prévia ao 

embarque. (item 6.1.) 
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6 ETAPA 4:  LICENÇA DE IMPORTAÇÃO, DOCUMENTOS 

DE IMPORTAÇÃO E LOGÍSTICA 
 

6.1 LICENÇA DE IMPORTAÇÃO 

 

Como comentado no item 5.3. é a NCM que determina a necessidade de 

licença de importação.  

A licença de importação é um documento eletrônico registrado pelo 

despachante aduaneiro no SISCOMEX. 

 

Existem dois tipos de licenças de importação: 

 

1) Licença de importação prévia ao embarque: é determinada pela NCM, que 

também irá determinar qual é o órgão anuente do governo a autorizar a licença 

de importação. A mesma deverá ser registrada no SISCOMEX pelo 

despachante aduaneiro e a data de embarque no país do exportador/origem 

deverá ser posterior a data de deferimento da licença de importação pelo órgão 

anuente.  

O despachante aduaneiro deve acompanhar diariamente no SISCOMEX a 

licença de importação através de seu número de registro, até o seu deferimento 

ou não. 

No caso de não deferimento da licença de importação pelo órgão anuente, o 

despachante aduaneiro irá informar ao importador que deverá atender as 

exigências do órgão anuente para que a licença de importação seja deferida. 

Para este tipo de licença de importação é necessário verificar junto ao 

despachante aduaneiro se a empresa importadora atende a todos os requisitos 

da NCM e da licença de importação prévia, antes de se iniciar o projeto de 

importação.  
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2) Licença de importação pós embarque: Segue o mesmo rito do item anterior, 

porém a licença de importação pode ser registrada após data de embarque no 

país do exportador/origem da mercadoria. Para este tipo de licença de 

importação é necessário verificar junto ao despachante aduaneiro se a empresa 

importadora atende a todos os requisitos da NCM e da licença de importação 

pós embarque, antes de se iniciar o projeto de importação.  

 

Ambas as licenças de importação estão sujeitas a controles de órgãos 

governamentais. 

Para o controle administrativo da entrada de produtos específicos em 

território aduaneiro brasileiro, operam no Brasil diversos órgãos anuentes, que 

têm, entre suas atribuições, a função de analisar licenças de importação 

registradas pelos importadores no SISCOMEX, respeitadas suas respectivas 

competências. Tais órgãos atuam na anuência de importações de 

produtos/operações a eles pertinentes, podendo haver a atuação simultânea e 

independente de mais de um órgão em uma mesma LI. 

 

São quinze o número de órgãos governamentais no Brasil conforme 

abaixo: 

 

1) Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

2) Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

3) Agência Nacional do Cinema - ANCINE 

4) Comando do Exército - COMEXE 

5) Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX 

6) Departamento de Polícia Federal - DPF 

7) Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM 
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8) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA 

9) Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP 

10) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq 

11) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBC 

12) Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - INMETRO 

13) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

14) Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - 

MCTIC 

15) Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 

 

Somente após a licença de importação ser deferida pelo órgão anuente é 

que a importação poderá ser registrada junto à Receita Federal no SISCOMEX.  

 

6.2 DOCUMENTOS DE IMPORTAÇÃO 

 

Os documentos exigidos pela receita Federal são: conhecimento de 

carga, fatura proforma, fatura comercial e romaneio de carga. 

 

6.2.1 Conhecimento de carga 

 

Para cada transporte, tem-se um tipo de conhecimento de embarque. 

Este documento é emitido pelo transportador e possui quatro funções: 

1) Define a contratação da operação de transporte internacional da 

origem até o destino; 

2) Comprova o recebimento da mercadoria na origem e a obrigação de 

entregá-la no lugar de destino; 
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3) Constitui prova de posse ou propriedade da mercadoria; 

4) E é um documento que ampara a mercadoria e descreve a operação 

de transporte. 

 

O conhecimento de embarque deve conter as seguintes informações: 

- Nome e endereço do exportador e do importador; 

- Local de embarque e desembarque; 

- Quantidade, marca e espécie de volumes; 

- Cubagem dos volumes; 

- Tipo de embalagem; 

- Descrição da mercadoria e códigos; 

- Peso bruto e líquido; 

- Valor do frete; 

- Forma de pagamento do frete e demais despesas, sendo pré-pago ou 

pós-pago; 

- Valor das demais despesas de origem (dependendo do INCOTERM). 

 

Segue abaixo o nome dado a cada conhecimento de embarque para cada 

tipo de transporte: 

 

• Marítimo: “Bill of Landing” (BL) 

• Aéreo: “House Air Way Bill” (HAWB) 

• Rodoviário: Conhecimento Rodoviário de Transporte (CRT) 

• Ferroviário: Carta de Porte Internacional (TIF) / Declaração de Trânsito 

Aduaneiro (DTA) 
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6.2.2 Fatura comercial ou “invoice” 

 

É um espelho da “Proforma Invoice”, porém com caráter definitivo. Este 

documento deve conter todas as informações citadas no item 5.1., tomando 

como base o Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 

2009. 

Este documento deverá ser apresentado para a Receita Federal em sua 

forma original, carimbada e assinada a punho, com caneta esferográfica azul 

ou preta. 

 

6.2.3 Romaneio de carga ou “packing list” 

 

É o documento que apresenta como a importação está montada em suas 

embalagens ou disposta dentro de um caminhão, container ou pallet, como 

número de caixas, tamanho das caixas e disposição da organização dos 

produtos, visando facilitar a vistoria da Receita Federal caso necessário. 

Este documento deverá ser apresentado para a Receita Federal em sua 

forma original, carimbada e assinada a punho, com caneta esferográfica azul 

ou preta. 

 

6.2.4 Outros documentos 

 

Em decorrência de Acordos Internacionais ou de legislação específica 

conforme inciso IV do art. 18 da Instrução Normativa SRF n° 680/2006, citam-

se dois documentos: 

 

1) Certificado de Origem: 

É o documento que atesta a origem da mercadoria e pode ser usado para 

gozo de tratamento tributário do favorecido. 
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 2) Manifesto de carga: 

É o documento utilizado em fronteiras terrestres abrangidas pelo 

Acordo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).  

 

O Manifesto Internacional de Carga Rodoviária/Declaração de Trânsito 

Aduaneiro -MIC/DTA (transporte rodoviário) ou o Conhecimento-Carta de 

Porte Internacional/Declaração de Trânsito Aduaneiro-TIF/DTA (transporte 

ferroviário), deve ser apresentado à repartição aduaneira, juntamente com o 

extrato da DI e demais documentos que a instruem. 

É de responsabilidade do importador solicitar ao exportador que os 

documentos estejam de acordo com a legislação, caso contrário, estará sujeito 

a multas perante fiscalização aduaneira. 

 

6.3 LOGÍSTICA 

 

É como a mercadoria será transportada do exportador/país de origem 

até seu local de destino/país de destino, utilizando-se de transportes vistos no 

item 5.1. 
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7 ETAPA 5: DESPACHO ADUANEIRO, AVARIAS, 

NUMERÁRIO E DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 
 

7.1 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO DESPACHANTE 

ADUANEIRO 

 

Assim que recebidos os documentos mencionados no item 6.2. pelo 

importador, os mesmos devem ser enviados ao despachante aduaneiro para 

conferência. O despachante aduaneiro verifica e solicita correções caso 

necessário. 

A partir deste momento, conforme negociado previamente com o 

despachante aduaneiro, ele assume o controle do processo de importação e 

mantém o importador informado sobre os acontecimentos do processo. 

 

É possível citar algumas atribuições do despachante aduaneiro: 

 

1) Faz análise dos documentos da importação e informa ao importador 

alterações caso necessário. 

2) Acompanha a logística internacional junto ao agente de cargas, desde 

o embarque até chegada da importação. 

Agente de cargas é uma pessoa jurídica que presta serviços no transporte 

internacional de cargas, funciona como intermediário entre o exportador, 

importador e empresas de transporte e logística. 

3) Faz o cálculo prévio dos impostos com base na NCM e outros custos 

do processo, para que o importador possa provisionar o dinheiro no tempo 

correto para liberação da importação.  

Estes custos compreendem: 

- Impostos; 

- Armazenagens; 
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- Taxas de documentação, cartório e terceiros; 

- Honorários de despachante; 

- Custos de órgãos anuentes; 

- Transporte Internacional e nacional; 

 

Os custos acima são os principais, mas não limitados. Cada processo de 

importação em tempos diferentes de análise aduaneira pode ter outros custos 

a serem pagos.  

Normalmente o despachante aduaneiro envia uma solicitação de 

numerário (item 7.3) solicitando o valor aproximado para quitação de todos os 

custos do processo. O Importador faz o depósito para o despachante aduaneiro 

e ao final do processo, o despachante aduaneiro envia ao importador a 

prestação de contas, entregando todas as notas fiscais relacionadas aos 

pagamentos dos custos e devolvendo saldo em caso de sobra de dinheiro. 

4) Faz o registro das Licenças de importação (item 6.1) e da Declaração 

de Importação (item 7.4). 

5) Atende a todas as necessidades do processo junto aos intervenientes 

do governo, como Receita Federal, Receita Estadual e órgãos anuentes. 

6) Faz um follow-up diário do processo até a liberação do processo de 

importação; 

7) Organiza o carregamento da importação já liberada junto a uma 

transportadora nacional para retirada da importação no recinto alfandegado 

até entrega no armazém do importador. 

 

7.2 AVARIAS DA CARGA 

 

Em todos os processos de importação, quando a carga chega no 

armazém do porto, aeroporto ou fronteira, a carga é analisada em sua chegada. 



 
 

48 
 

Antes de a carga ser considerada armazenada, o armazém identifica 

quaisquer possíveis avarias discriminando por códigos conforme abaixo: 

 

Figura 16 - CÓDIGO DE AVARIAS 

 

FONTE: INFRAERO (2019). 

 

Exemplo de avaria no modal aéreo ou rodoviário: 

 

Figura 17 - MODAL AÉREO 

 

FONTE: SANCA GALPÕES (2019). 
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Exemplo de avaria no modal marítimo: 

 

Figura 18 - MODAL MARÍTIMO 

 

FONTE: GUIA MARÍTIMO, (2016). 

 

No modal marítimo não existem códigos, sendo descrita as avarias 

conforme abaixo: 

Container: furado, molhado, vazando, estufado, amassado, divergência 

ou falta de lacre ou peso divergente com o declarado no conhecimento de 

embarque. 

 

7.2.1 Cargas sem avarias 

 

Para que as cargas sejam dadas como armazenadas no armazém de 

destino, sempre é identificado se existe avaria ou não, por menor que seja. 

Quando não é constatada nenhuma avaria pelo armazém, o status da 

carga é alterado de carga em análise para carga armazenada. 

Isso significa que o armazém de destino reconhece que a carga está no 

armazém e disponível para nacionalização. 



 
 

50 
 

Nacionalização é quando a empresa importadora faz o rito de 

importação até a liberação da Receita Federal. Quando a carga está liberada 

pela Receita Federal, caracteriza-se carga nacionalizada.  

 

7.2.3 Carga com avarias 

 

Quando for constatada alguma avaria no armazém de destino, a 

empresa importadora deve por si própria absorver os riscos ou acionar 

seguradora em caso de possuir apólice com cobertura para suas importações. 

Neste caso, a carga só será dada como armazenada, após a empresa 

importadora ou a seguradora assumir os riscos perante o armazém. Feito isso, 

o armazém muda a situação para carga armazenada. 

Até que a empresa importadora ou a seguradora assumam o risco, o 

status da carga fica aguardando desistência de avarias, termo este que 

identifica procedimento de análise, não sendo possível a nacionalização (item 

7.2.2.). 

É o despachante aduaneiro que acompanha todo o processo junto ao 

importador, seguradora e armazém para desistência das avarias. 

 

7.3 NUMERÁRIO DESPACHANTE 

 

Quando a carga estiver com status de armazenada no armazém de 

destino, podendo ser um aeroporto, porto, fronteira ou porto seco, o 

despachante solicita a empresa importadora um numerário com os valores 

para nacionalização da carga. 

 

Este numerário reflete os custos de nacionalização da importação que a 

empresa importadora deverá pagar para nacionalizar a carga.  

Estes custos são: 
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• Impostos; 

• Armazenagem; 

• Taxas; 

• Fretes. 

   

Os impostos podem ser debitados diretamente da conta da empresa 

importadora, fica a critério da empresa importadora definir se os impostos 

serão debitados de sua própria conta bancária ou se o importador irá depositar 

o valor dos impostos para débito em conta bancária do despachante. Faz-se 

necessário que a conta bancária seja cadastrada no SISCOMEX. 

 

7.4 REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO 

 

A nacionalização da carga está diretamente relacionada ao registro da 

Declaração de Importação. 

A Declaração de Importação é o documento registrado pelo importador 

através do despachante aduaneiro no SISCOMEX, o qual lhe atribui 

numeração automática única, sequencial e nacional, reiniciada a cada ano e 

consiste na prestação das informações correspondentes à operação de 

importação, contendo dados de natureza comercial, fiscal e cambial sobre as 

mercadorias. O registro da DI caracteriza o início do despacho de importação. 

O pagamento dos tributos e contribuições federais devidos na 

importação de mercadorias, bem assim dos demais valores exigidos em 

decorrência da aplicação de direitos antidumping, compensatórios ou de 

salvaguarda, será efetuado no ato do registro da respectiva DI. 

Vale lembrar, que nos casos onde a NCM determina a necessidade de 

licença de importação, é necessário que a licença de importação registrada pelo 

despachante aduaneiro, já deferida pelo órgão anuente, seja vinculada na 
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Declaração de Importação.   Outro fator importante é que para cada 

conhecimento de carga só é permitido o registro de uma Declaração de 

Importação.  

 

A Receita Federal disponibiliza uma funcionalidade em seu sítio 

eletrônico chamado preenchimento da DI. 

 

Feito o registro da Declaração de Importação a importação fica sujeita a 

análise fiscal, etapa chamada de parametrização. 
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8 ETAPA 6: PARAMETRIZAÇÃO 

 

A parametrização é a análise fiscal da importação pela Receita Federal e 

está amparada no art. 21 Instrução normativa n° 680, de 02 de outubro de 2006. 

Ela ocorre após o registro da Declaração de Importação no SISCOMEX e será 

submetida a um dos canais de conferência aduaneira (item 8.1).  

 

Cada recinto alfandegado do Paraná tem 2 horários para que ocorra a 

parametrização da Declaração de Importação, podendo variar também a 

quantidade de parametrizações.  

 

As parametrizações ocorrem todos os dias da semana. Segue abaixo os 

horários de parametrização nos recintos alfandegados do Paraná com base no 

fuso horário (GMT-3:00) Brasília:  

 

• Aeroporto Afonso Pena (CWB): 08h30min e 13h00min 

• Terminal de Cargas de Paranaguá (TCP): 08h30min e 

13h00min  

• Porto Seco: 08h30min e 13h00min 

• Fronteira de Foz do Iguaçu: 08h30min e 13h00min 

 

Desta forma, independente a hora do registro da Declaração de 

Importação, a parametrização ocorrerá sempre no primeiro horário após o 

registro da Declaração de Importação conforme horários acima. 

Os horários e quantidades de parametrizações podem ser alterados pela 

Receita Federal sem aviso prévio. 
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8.1 CANAIS DE CONFERÊNCIA ADUANEIRA 

 

Os canais de conferência aduaneira podem ser: 

• Canal verde; 

• Canal amarelo; 

• Canal vermelho; 

• Canal cinza. 

 

8.1.1 Canal verde 

 

Importação parametrizada em canal verde significa desembraço 

automático da mercadoria, dispensada de análise dos documentos ou análise 

física da mercadoria pela Receita Federal.  

Na importação, desembraço é o processo pelo qual a importação passa 

até ser liberada ou nacionalizada. 

A importação é chamada de desembraçada quando a carga se encontra 

liberada pela Receita Federal. Dizer que a carga está desembraçada é a mesma 

coisa dizer que a carga foi liberada. 

 

8.1.2 Canal amarelo 

 

Importação parametrizada em canal amarelo significa desembaraço não 

automático da mercadoria, sendo necessário apenas exame documental da 

importação pela Receita Federal. Os documentos (item 6.3) são enviados de 

forma eletrônica no SISCOMEX e não havendo nenhuma irregularidade, a 

carga é desembraçada pela fiscal no qual o processo foi direcionado. 
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8.1.3 Canal vermelho 

 

Importação parametrizada em canal vermelho significa desembaraço 

não automático da mercadoria, sendo necessário exame documental da 

importação e física da mercadoria pela Receita Federal. Neste caso a 

importação passa pelo rito do canal amarelo descrito acima e quando o fiscal 

direcionado do canal amarelo liberar o processo da análise documental, o 

processo de importação será direcionado para o exame físico da mercadoria 

por um novo fiscal. Não havendo nenhuma irregularidade, a carga é 

desembraçada pela fiscal no qual o processo foi direcionado. 

 

8.1.4 Canal cinza 

 

Importação parametrizada em canal cinza significa desembaraço não 

automático da mercadoria, sendo necessário exame documental da importação 

e física da mercadoria pela Receita Federal além de uma verificação de indícios 

de fraude, principalmente referente ao preço declarado na Declaração de 

Importação.  

  

Após o registro da Declaração de Importação e após horários de 

parametrização, o despachante aduaneiro consulta o SISCOMEX na função 

acompanhamento do despacho com o número da Declaração de Importação 

para saber em qual canal a importação foi parametrizada.  

 

8.2. EXIGÊNCIAS FISCAIS E IRREGULARIDADES 

 

Para os casos de canal amarelo, vermelho ou cinza, no caso de 

irregularidade ou dúvida no momento de conferência aduaneira, o fiscal 

poderá colocar exigências para cumprimento do importador. O importador 
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pode cumprir as exigências ou defender que o declarado na Declaração de 

Importação está de acordo.  

Essas exigências ou a defesa podem ser de ordem documental (item 6.3), 

tributária (item 5.3) ou técnica na análise física da mercadoria, com base no 

regulamento aduaneiro, Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009. 

No caso de erros ou inconsistências no atendimento as exigências 

solicitadas pelo fiscal, poderá ser necessário uma retificação da Declaração de 

Importação para nova análise.  

A retificação da Declaração de Importação significa o despachante 

aduaneiro alterar os dados iniciais da Declaração de Importação no 

SISCOMEX, para novos dados conforme solicitado pelo fiscal, podendo 

incorrer em multas. 

Somente após o atendimento das exigências ou defesa aceita pela Receita 

Federal é que o processo de importação será desembraçado. 
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9 ETAPA 7: RETIRADA DA IMPORTAÇÃO DO RECINTO 

ALFANDEGADO 
 

Após a importação ser desembraçada, o despachante informa ao 

importador que a carga está nacionalizada e emite o Comprovante de 

Importação. 

Comprovante de Importação é o documento final da Receita Federal que 

atesta a liberação da importação. 

Para que o importador possa retirar a carga do recinto alfandegado, o 

importador deverá atender aos requisitos abaixo: 

 

• Liberação de embalagens de madeira junto ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com base na Instrução 

Normativa MAPA n° 32/2015; 

Caso as embalagens não sejam de madeira o importador está dispensado 

deste requisito. 

• Emissão da nota fiscal eletrônica de entrada da importação;  

• Pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS); 

• Pagamento da armazenagem do recinto alfandegado. 

 

9.1 LIBERAÇÃO DE EMBALAGENS DE MADEIRA JUNTO AO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 32/2015. 
 

Estabelece procedimentos de fiscalização e certificação fitossanitária de 

embalagens, suportes ou peças de madeira, em bruto, que serão utilizadas 

como material para confecção de embalagens e suportes, destinados ao 

acondicionamento de mercadorias importadas ou a exportar. 
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As embalagens de madeira devem ser identificadas conforme abaixo: 

 

Figura 19 – EXEMPLOS DE MARCAS EM EMBALAGENS DE MADEIRA 

 

FONTE: Instrução Normativa MAPA n° 32/2015 (2015) 

 

São objetos desta Instrução Normativa: 

I - Caixas, caixotes, engradados, gaiolas, bobinas e carretéis; e 

II - Paletes, plataformas, estrados para carga, madeiras de estiva, 

suportes, apeação, lastros, escoras, blocos, calços, madeiras de arrumação, 

madeiras de aperto ou de separação, cantoneiras e sarrafos. 
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§ 1º As embalagens e suportes de madeira de que trata o caput podem 

acondicionar qualquer mercadoria no trânsito internacional, incluindo aquelas 

que não são objeto de fiscalização fitossanitária. 

§ 2º São também objeto desta Instrução Normativa as embalagens e 

suportes de madeira submetidos ou utilizados em reciclagem, refabricação, 

reparo, conserto, recuperação ou remontagem. 

 

Além da identificação da embalagem, deverá ser comprovado o 

tratamento fitossanitário com fins quarentenários aprovados para certificação 

fitossanitária de embalagens e suportes de madeira.  

 

Os tratamentos podem ser: 

 

I - Tratamento térmico ou secagem em estufa; 

II - Tratamento térmico via aquecimento dielétrico com uso de micro-

ondas; 

III - Fumigação com brometo de metila. 

 

E deverão ser atestados através de um certificado de tratamento que 

seguirá junto com a carga para fins de atendimento a Instrução Normativa 

MAPA n°32/2015. 

No caso de não cumprimento ou identificação de irregularidades, o 

importador será responsável pela exportação das embalagens, assumindo 

todos os custos. 

Somente após a exportação das embalagens é que o importador terá sua 

carga liberada pelo MAPA. 

Em caso de dúvidas pelo importador, solicitar embalagens de plástico 

ou conforme abaixo: 
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Art. 4º São considerados de risco baixo e, portanto, excluídos das 

disposições desta Instrução Normativa: 

I - Embalagens e suportes de madeira feitos totalmente com madeira de 

espessura menor ou igual a seis milímetros; 

II - Embalagens e suportes de madeira feitos inteiramente de madeira 

processada, tais como compensados, aglomerados, chapas de lascas de 

madeira e laminados de madeira, produzidos utilizando cola, calor, pressão 

ou uma combinação desses; 

III - Barris para vinho e bebidas alcoólicas, que foram aquecidos durante 

a fabricação; 

IV - Caixas de presente para vinhos, charutos e outros produtos básicos 

feitas de madeira processada ou manufaturada de tal maneira que as tornem 

incapazes de veicular pragas; 

V - Serragem, cavacos, maravalha, lascas de madeira e lã de madeira, 

quando utilizados como embalagem ou suporte; e 

VI - Componentes de madeira permanentemente acoplados a veículos 

de carga e contêineres utilizados para transporte de mercadorias. 

Parágrafo único. A madeira de estiva utilizada para apoiar ou embalar 

os envios de toras de madeira ou de madeira serrada, feita com madeira do 

mesmo tipo e qualidade que as do envio e que cumpra os mesmos requisitos 

fitossanitários de importação, será considerada integrante do envio, não 

estando sujeita ao disposto nesta Instrução Normativa. 

Art. 5º A madeira em bruto que é utilizada como material para confecção 

de embalagens e suportes, destinados ao acondicionamento de mercadoria em 

trânsito internacional, deve ser descascada, livre de pragas em qualquer 

estágio evolutivo e de sinais de infestação ativa de pragas. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Instrução Normativa, no processo 

de retirada da casca previsto no caput, as embalagens, suportes ou peças de 
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madeira em bruto podem apresentar resíduos de casca visualmente separados 

e claramente distinguíveis, medindo menos de três centímetros de largura, 

independentemente do comprimento; ou mais de três centímetros de largura, 

desde que a área de superfície total de cada pedaço individual de casca seja 

inferior a 50 cm² (cinquenta centímetros quadrados). 

 

9.2 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENTRADA 

 

Após a importação ser desembraçada, o despachante informa ao 

importador que a carga está nacionalizada e que precisa da nota fiscal 

eletrônica de entrada. 

Nota fiscal eletrônica de entrada é um documento obrigatório com a 

função de registro de dados para a Receita Federal e documento de transação 

de mercadorias. 

O importador pode adquirir um “software” para geração da nota fiscal 

eletrônica ou dependendo do estado, utilizar sistema gratuito oferecido pela 

Receita Federal. 

Quando a nota fiscal eletrônica é gerada, um arquivo eletrônico 

chamado de XML também é gerado pelo sistema, esse arquivo é a versão 

digital da nota fiscal. A nota impressa da nota fiscal eletrônica é o documento 

auxiliar da nota fiscal eletrônica (DANFE). 

 

Segue abaixo dados obrigatórios do XML e a DANFE: 

 

• Dados da NF-e: modelo, série, número, data de emissão, data de 

saída/entrada e valor total 

• Dados do emitente: nome e razão social, CNPJ, endereço, inscrição 

estadual e código do município da ocorrência do fato gerador do ICMS 
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• Dados do destinatário: nome e razão social, CNPJ, endereço e 

inscrição estadual 

• Dados dos produtos e serviços: descrição, quantidade, unidade 

comercial e valor 

• Dados relativos ao ICMS: base de cálculo, valor dos produtos, 

valor do frete, valor do seguro, substituição, PIS, IPI e COFINS 

• Dados do transporte: modalidade de frete, dados do 

transportador (CNPJ e endereço), informações sobre o veículo (placa e 

RNTC) e do volume transportado (quantidade, peso líquido e bruto) 

• Dados de cobrança: endereço e forma de pagamento 

• Informações adicionais: fonte de impressão DANFE e informações 

complementares de interesse do contribuinte. 

 

Assim que gerada a nota fiscal de entrada, o importador deverá enviar 

para o despachante aduaneiro o XML e a DANFE. O despachante aduaneiro 

envia o XML e a DANFE para o recinto alfandegado. 

 

9.3 PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS (ICMS) 

 

Após a importação ser desembaraçada, o despachante aduaneiro entra 

no sítio eletrônico da Receita Estadual do Paraná chamado Sistema de 

Desembraço Eletrônico de Importação (DEIM). 

Dentro do sistema DEIM o despachante aduaneiro utiliza o número da 

Declaração de Importação para gerar o Guia de Recolhimento do Estado do 

Paraná (GR-PR) e pagar o valor do ICMS conforme legislação. 
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9.4 PAGAMENTOS DA ARMAZENAGEM DO RECINTO 

ALFANDEGADO 

 

Após a liberação das embalagens de madeira conforme (item 8.1), 

emitida a nota fiscal de entrada (item 8.2), pago o ICMS (item 8.3) o 

despachante aduaneiro efetua o pagamento da armazenagem do recinto 

alfandegado. 

Após o recinto alfandegado reconhecer o pagamento, o despachante 

aduaneiro solicita a uma transportadora para retirar a carga do armazém do 

recinto alfandegado e transportar até o armazém do importador acompanhado 

da DANFE. 

A transportadora solicitada pelo despachante aduaneiro deve ser uma 

transportadora indicada pelo importador. 
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO COM IMPORTADORES DO ESTADO DO 
PARANÁ. PERGUNTAS E RESULTADOS 
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1.1 Nome da empresa: (não obrigatório) 

Respostas: 59 nomes. 

Não responderam: 112 empresas 

Total: 171 

 

1.2 Multinacional: 

Empresas multinacionais: 36 empresas 

Empresas nacionais: 135 empresas 

Total: 171 

 

1.3 Porte da empresa comercial: (Se sua empresa for industrial, pular para o item 1.4) 

Microempresa, até 9 funcionários: 34 empresas 

Empresa de pequeno porte, de 10 a 49 funcionários: 33 empresas 

Empresa de médio porte, de 50 a 99 funcionários: 14 empresas 

Empresa de grande porte, acima de 99 funcionários: 19 empresas 

Não souberam responder: 35 empresas 

Total: 135 

 

1.4 Porte da empresa industrial (Em caso de resposta positiva do item 1.3, pular para o item 

1.5) 

Microempresa, até 19 funcionários: 0 empresas 

Empresa de pequeno porte, de 20 a 99 funcionários: 0 empresas 

Empresa de médio porte, de 10 a 499 funcionários: 5 empresas 

Empresa de grande porte, acima de 499 funcionários: 5 empresas 

Não souberam responder: 26 empresas 

Total: 36 

 

1.5 Tempo de mercado: 

Até 1 ano: 2 empresas 

De 1 a 2 anos: 8 empresas 

De 2 a 4 anos: 15 empresas 

De 4 a 10 anos: 40 empresas 

Acima de 10 anos: 106 empresas 

Total: 171 
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1.6 Segmento de atuação: 

Agro: 7 

Alimentício: 16 

Elétrica: 1 

Artigos de pesca: 2 

Artigos esportivos: 1  

Áudio: 1 

Automotivo: 23 

Bens de consumo: 4 

Brinquedos: 2 

Combustíveis: 1 

Construção Civil: 4 

Cosméticos: 2 

Elétrico: 5 

Eletrônico: 22 

Farmacêutico: 3 

Gráfico: 2 

Hospitalar: 10 

Higiene: 1 

Industriais (equipamentos e peças): 23 

Joias: 1 

Laboratorial: 1 

Madeireiro (portas e janelas): 2 

Metal mecânica: 18 

Moto peças: 1 

Moveleiro: 3 

Náutico: 1 

Papel: 1 

Químico: 1 

Refrigeração: 1 

Saúde: 1 

Serviços: 1 

Soluções de mobilidade urbana: 1 

Tabacaria: 1 

Tecnologia: 1 
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Telecomunicações: 1 

Têxtil: 1 

Tubos e conexões: 1 

Não responderam: 3 

Total de setores: 37 setores 

Total: 171 

 

1.7 Quantidade de processos de importação em 2018: 

Até 10 processos: 49 empresas 

De 10 a 30 processos: 36 empresas 

De 30 a 50 processos: 21 empresas 

De 50 a 100 processos: 26 empresas 

Acima de 100 processos: 39 empresas 

Total: 171 

 

1.8 Média de processos de importação, por ano, nos últimos 3 anos: (2015, 2016 e 2017) 

Até 10 processos: 40 empresas 

De 10 a 30 processos: 30 empresas 

De 30 a 50 processos: 19 empresas 

De 50 a 70 processos: 17empresas 

De 70 a 100 processos: 18 empresas 

Acima de 100 processos: 47 empresas 

Total: 171 

 

1.9 Quais dos recintos alfandegados no Estado do Paraná a empresa utiliza para o 

desembaraço aduaneiro: (Marcar mais de uma opção se necessário) 

Aeroportos do Estado do Paraná: 125 empresas 

Fronteiras do Estado do Paraná: 35 empresas 

Portos do Estado do Paraná: 155 empresas 

Portos secos do Estado do Paraná: 48 empresas 

 

1.10 Tipo de importação: (marcar mais de uma opção se necessário) 

Ativo fixo: 51 

Insumo: 113 

Revenda: 132 
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1.11 Quantidade de processos em canal vermelho em 2018: 

Nenhum: 41 

1 canal vermelho: 29 

De 1 a 2 canal vermelho: 39 

De 2 a 3 canal vermelho: 29 

De 3 a 5 canal vermelho: 12 

Acima de 5 canais vermelhos: 22 

 

1.12 Quantidade de processos de importação parametrizados em canal vermelho, por ano, nos 

últimos 3 anos: 

Nenhum: 31 

1 canal vermelho: 33 

De 1 a 3 canais vermelhos: 44 

De 3 a 5 canais vermelhos: 30 

De 5 a 10 canais vermelhos: 20 

Acima de 10 canais vermelhos: 18 

 

1.13 Atualmente, em média, quantos dias corridos demora a liberação das cargas 

parametrizadas em canal vermelho: 

Até 5 dias: 15 

De 5 a 10 dias: 23 

De 10 a 15 dias: 41 

De 15 a 20 dias: 37 

De 25 a 30 dias: 23 

Nenhuma das opções: 32 

 

1.14 Avalie de 1 a 10, sendo 1 muito rápido (até 3 dias) e 10 muito demorado (até 30 dias), o 

prazo das liberações de processos de importação em canal vermelho nos AEROPORTOS do 

Estado do Paraná: (Caso não saiba, deixar em branco) 

1: 7 empresas 

2: 8 empresas 

3: 18 empresas 

4: 15 empresas 

5: 22 empresas 
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6: 4 empresas 

7: 9 empresas 

8: 13 empresas 

9: 5 empresas 

10: 12 empresas 

 

1.15 Avalie de 1 a 10, sendo 1 muito rápido (até 3 dias) e 10 muito demorado (até 30 dias), o 

prazo das liberações de processos de importação em canal vermelho nas FRONTEIRAS do 

Estado do Paraná: (Caso não saiba, deixar em branco) 

 

1: 4 empresas 

2: 9 empresas 

3: 9 empresas 

4: 8 empresas 

5: 8 empresas 

6: 2 empresas 

7: 2 empresas 

8: 9 empresas 

9: 2 empresas 

10: 7 empresas 

 

1.16 Avalie de 1 a 10, sendo 1 muito rápido (até 3 dias) e 10 muito demorado (até 30 dias), o 

prazo das liberações de processos de importação em canal vermelho nos PORTOS do Estado 

do Paraná: (Caso não saiba, deixar em branco) 

 

1: 1 empresas 

2: 3 empresas 

3: 2 empresas 

4: 8 empresas 

5: 16 empresas 

6: 5 empresas 

7: 18 empresas 

8: 24 empresas 

9: 7 empresas 

10: 40 empresas 
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1.17 Avalie de 1 a 10, sendo 1 muito rápido (até 3 dias) e 10 muito demorado (até 30 dias), o 

prazo das liberações de processos de importação em canal vermelho nos PORTOS SECOS do 

Estado do Paraná: (Caso não saiba, deixar em branco) 

 

1: 2 empresas 

2: 4 empresas 

3: 10 empresas 

4: 7 empresas 

5: 10 empresas 

6: 5 empresas 

7: 5 empresas 

8: 11 empresas 

9: 3 empresas 

10: 6 empresas 

 

1.18 Na sua opinião, quais dos itens abaixo são os mais críticos em processo de importação 

parametrizados em canal vermelho: (marcar 3 opções) 

Classificação fiscal: 128 empresas 

Descrição da mercadoria: 108 empresas 

Documentação: 82 empresas 

Dumping: 11 empresas 

Impostos: 28 empresas 

Necessidade de licença de importação: 35 empresas 

Licença de importação prévia ao embarque: 30 empresas 

Preço declarado: 11 empresas 

Outros: 2 empresas 

 

1.19 Sua empresa retificou alguma declaração de importação (DI) nos últimos 4 anos (2018-

2015)?  Se sim, indicar motivo de retificação nas opções abaixo: 

Classificação fiscal: 71 empresas 

Descrição da mercadoria: 59 empresas 

Documentação: 13 empresas 

Dumping: 2 empresas 

Impostos: 9 empresas 
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Necessidade de licença de importação: 8 empresas 

Licença de importação prévia ao embarque: 11 empresas 

Preço declarado: 5 empresas 

Não houve retificações: 55 empresas 

 

1.20 Os processos de importação da sua empresa necessitam de Licença de Importação? 

Sim: 105 

Não: 60 

Não souberam: 6 

 

1.21 Caso a resposta do item 1.20 for sim, em processos de importação parametrizados em 

canal vermelho houve necessidade de retificar ou registrar nova Licença de Importação? 

Sim: 29 

Não: 80 

 

1.22 Caso a resposta do item 1.21 for sim, descreva o motivo da retificação ou registro de nova 

Licença de Importação: (Caso não, pular para o item 1.24) 

Alteração da NCM, Corrigir a descrição, diferença nos valores ou pesos, apresentação de 

documentação técnica, solicitação de certificação do INMETRO, alteração da forma de 

pagamento, divergência de detalhes do produto no registro da ANVISA, unidade estatística 

divergente, inclusão de mercadorias na LI e por exigências da ANVISA. 

 

1.23 Caso a resposta do item 1.22 for sim, qual é o prazo médio para deferimento da nova ou 

retificada Licença de Importação: 

Até 5 dias: 10 empresas 

De 5 a 10 dias: 9 empresas 

De 10 a 15 dias: 10 empresas 

De 15 a 20 dias: 8 empresas 

De 20 a 25 dias: 2 empresas 

De 25 a 30 dias: 3 empresas 

Acima de 30 dias: 1 empresa 

 

1.24 Na sua opinião, qual dos itens abaixo tem o maior impacto em custos, nos processos de 

importação parametrizados em canal vermelho: (marcar mais de uma opção se necessário) 

Armazenagem: 144 empresas 
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Falta de produto na empresa: 19 empresas 

Custo financeiro: 10 empresas 

Multas por atraso: 6 empresas 

Perdas por validade: 1 empresa 

Outros: 0 empresas 

 

1.25 Se deseja receber os resultados da pesquisa em outro e-mail, favor indicar! 

Respostas: 51 e-mails 
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APÊNDICE 3 - ENTREVISTA COM COMISSÁRIAS DE DESPACHO 
ADUANEIRO DO ESTADO DO PARANÁ. PERGUNTAS E RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rafael Zannin 
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1.2 Nome da empresa: (não obrigatório) 

Respostas: 8  

Ordem das respostas por empresa: FFW, Asia Shipping, Dhuan, Ágile, Hraifa, Parrocha, 

Haycomex e Geomar Suchevizc. 

 

1.2 Quantos importadores do Estado do Paraná atende atualmente? 

Respostas: 5, 90, 120, 100, 20, 45, 36, 2  

Total: 418 

Ordem das respostas por empresa: FFW, Asia Shipping, Dhuan, Ágile, Hraifa, Parrocha, 

Haycomex e Geomar Suchevizc. 

 

1.3 Destes importadores, quantos são multinacionais? 

Respostas: 0, 54, 24, 55, 12, 36, 18, 1  

Ordem das respostas por empresa: FFW, Asia Shipping, Dhuan, Ágile, Hraifa, Parrocha, 

Haycomex e Geomar Suchevizc. 

 

1.4 Quantas empresas de cada segmento e, %: 

FFW 

Alimentício (Humano e animal): 

Automotivo: 60% 

Eletrônicos: 20% 

Hospitalar: 

Industrial: 

Químico: 

Outros: Artes 20% 

 

Asia Shipping 

Alimentício (Humano e animal): 

Automotivo: 20% 

Eletrônicos: 5% 

Hospitalar: 5% 

Industrial: 40% 

Químico: 30% 

Outros: 

Dhuan 
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Alimentício (Humano e animal): 

Automotivo: 2% 

Eletrônicos: 5% 

Hospitalar: 70% 

Industrial: 

Químico: 

Outros: Agro 23% 

 

Ágile 

Alimentício (Humano e animal): 

Automotivo: 25% 

Eletrônicos: 25% 

Hospitalar: 10% 

Industrial: 20% 

Químico: 

Outros: Esportivo 10% Miudezas (China) 10% 

 

Hraifa 

Alimentício (Humano e animal): 

Automotivo: 80% 

Eletrônicos: 

Hospitalar: 

Industrial: 

Químico: 20% 

Outros: 

 

Parrocha 

Alimentício (Humano e animal): 

Automotivo: 20% 

Eletrônicos: 

Hospitalar: 

Industrial: 

Químico: 80% Petrolífero e partes e peças 

Outros: 
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Hay Comex 

Alimentício (Humano e animal): 30% 

Automotivo: 30% 

Eletrônicos: 

Hospitalar: 

Industrial: 10% 

Químico: 10% 

Outros: 

 

Geomar Suchevizc  

Alimentício (Humano e animal): 

Automotivo: 

Eletrônicos: 

Hospitalar: 

Industrial: 100% 

Químico: 

Outros: 

 

1.5 Cerca de quantos processos de importação sua empresa desembaraçou em 2018? 

Respostas: 198, 3322, 2207, 780, 740, 850, 1408, 40 

Ordem das respostas por empresa: FFW, Asia Shipping, Dhuan, Ágile, Hraifa, Parrocha, 

Haycomex e Geomar Suchevizc. 

 

1.6 Qual foi a média total de processos de importação desembaraçados por ano nos últimos 3 

anos (2017-2016-2015)? 

2017: 402, 3550, 2682, 997, 820, 1050, 1940, 40 

2016: 400, 3280, 2815, 849, 1000, 920, 1758, 40 

2015: 348, 4070, 3026, 1134, 950, 1360, 2122, 40 

Ordem das respostas por empresa: FFW, Asia Shipping, Dhuan, Ágile, Hraifa, Parrocha, 

Haycomex e Geomar Suchevizc. 

 

1.7 Cerca de quantos canais vermelhos nos últimos 4 anos: 

2018: 23, 90, 26, 31, 18, 25, 21, 2 

2017: 45, 112, 29, 46, 22, 42, 26, 2 

2016: 43, 129, 28, 38, 20, 37, 25, 2 
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2015: 39, 155, 31, 60, 20, 49, 28, 2 

Ordem das respostas por empresa: FFW, Asia Shipping, Dhuan, Ágile, Hraifa, Parrocha, 

Haycomex e Geomar Suchevizc. 

 

1.8 Todas as empresas tiveram pelo menos 1 canal vermelho? Em caso negativo, quantas 

tiveram somente canal verde ou amarelo? 

Pergunta 1: Resposta 100% não tiveram canal vermelho, ver % das respostas 2. 

Pergunta 2: Respostas: 60%, 70%, 20%, 60%, 50%, 70%, 80%, 60% 

Ordem das respostas por empresa: FFW, Asia Shipping, Dhuan, Ágile, Hraifa, Parrocha, 

Haycomex e Geomar Suchevizc. 

 

1.9 Qual a média atual de dias corridos para liberação de processos de importação em canal 

vermelho? 

No aeroporto: 

Até 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 dias? Acima de 40 dias? 

Respostas: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10 

Fronteiras: 

Até 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 dias? Acima de 40 dias? 

Respostas: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10 

Portos: 

Até 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 dias? Acima de 40 dias? 

Respostas: 20, 20, 30, 20, 20, 25, 25, 10 

Porto seco: 

Até 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 dias? Acima de 40 dias? 

Respostas: 5, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 10 

Ordem das respostas por empresa: FFW, Asia Shipping, Dhuan, Ágile, Hraifa, Parrocha, 

Haycomex e Geomar Suchevizc. 

 

1.10 No acumulado, cerca de quantos dos processos em canal vermelho foram multados nos 

últimos 4 anos (2018, 2017, 2016, 2015): 

Respostas: 50%, 40%, 30%, 60%, 50%, 50%, 60%, 40% 

Ordem das respostas por empresa: FFW, Asia Shipping, Dhuan, Ágile, Hraifa, Parrocha, 

Haycomex e Geomar Suchevizc. 
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1.11 Para cada multa, qual foi a causa: 

Classificação fiscal: 8 votos 

Descrição da mercadoria: 8 votos 

Documentação: 5 votos 

Dumping: 

Impostos: 

Licença de importação prévia ao embarque: 3 votos 

Preço declarado: 

Outros (descrever) 

 

1.12 Dos fatores abaixo, quais são os principais erros que os importadores cometem em seus 

processos de importação? (De 1 a 8, sendo 1 muito frequente e 8 menos frequente) 

Ausência de licença de importação: 5, 4, 2, 4, 4, 3, 5, 4 

Classificação fiscal: 3, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1 

Descrição da mercadoria: 4, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2 

Documentação: 2, 3, 7, 3, 3, 5, 3, 3 

Dumping: 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8 

Impostos: 7, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7 

Licença de importação prévia ao embarque: 6, 6, 4, 6, 5, 4, 4, 6 

Preço declarado: 1, 5, 5, 5, 8, 6, 6, 5 

Ordem das respostas por empresa: FFW, Asia Shipping, Dhuan, Ágile, Hraifa, Parrocha, 

Haycomex e Geomar Suchevizc. 

 

1.13 Na sua opinião, quais os principais problemas/riscos na liberação dos processos de 

importação parametrizados em canal vermelho? 

 

FFW – Mercadorias não declaradas ou inconsistência nas informações do importador para o 

despachante. Fraude na operação, o despachante acaba intimado em operações de fraude. 

Importador (meia nota) diminui o valor dos produtos = $. 

Falta organização das informações ou até ausência, estrangulamento de prazo, sempre no 

último minuto. 

Empresas pequenas sem departamento de comércio exterior. 

 

Asia Shipping – Falta de suporte técnico dentro das empresas para auxiliar nas descrições das 

mercadorias a serem importadas e consequentemente com relação a NCM. 
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Atraso no recebimento de documentos e informações do importador. 

Falta de pessoas capacitadas, normalmente alocam pessoas do administrativo para cuidar das 

importações, desconhecimento dos tramites, da legislação, Ministério da Agricultura. 

 

Dhuan – O importador acha que tudo é muito fácil, falta de detalhes na descrição dos 

produtos, documentação, classificação fiscal e não entende porque o despachante precisa de 

detalhes dos produtos. 

Terceiriza problemas ao despachante e repassa o risco da operação. Falta de pessoas 

qualificadas no departamento de comex. 

Importador quer dar o golpe, faz vários processos Ok e depois falsifica um pagamento, etc., 

esquemas com banco. 

 

Ágile – Risco alto de armazenagem, tempo de liberação, perda de prazos e validades. 

Pricipal problema são as empresas que não tem um departamento dedicado para importação 

com pessoas capacitadas com conhecimento das práticas de comex. 

Erro na descrição dos produtos e na classificação fiscal. 

Muitos importadores não gastam dinheiro com consultorias e deixam o core business na mão 

dos despachantes e de terceiros. 

Os clientes desconhecem em sua maioria as variantes de custos e culpam os despachantes. 

Não tem previsibilidade dos custos 

Faltam projetos de importação, as empresas iniciam os projetos e esperam acontecer os 

problemas, falta planejamento. 

 

Hraifa – Tudo urgente, os importadores não se programam dentro dos prazos, quanto a 

correção de documentos, pagamentos e estratégias dos processos o que na maioria das vezes 

aumentam os custos e prazos dos processos. 

 

Parrocha – Colocar estagiários para coordenar os processos de importação. 

Desorganização e misturar processos, documentos. 

Problemas na emissão de notas fiscais de entrada para importação. 

Falta de departamento de comércio exterior nas empresas e pessoal capacitado. 

 

Haycomex – Falta pessoas capacitadas com o mínimo de conhecimento em comércio exterior 

e consequente terceirização dos problemas ao despachante. 
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A maioria dos importadores nunca leu ou desconhece o regulamento aduaneiro e alguns 

desconhecem as etapas e dificulta o entendimento. 

Solicitam que adiante o valor para o importador para registro da DI. 

Não controlam prazos de certidões. 

 

Geomar Suchevizc – não respondeu. 

 

1.14 Caso deseje receber os resultados dessa pesquisa, nos deixe seu e-mail! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

 
 

APÊNDICE 4 – MATRIZ DE PROBABILIDADE DE IMPACTO DOS RISCOS 
 

 

SEGMENTO

ETAPA 1 - RADAR

1 DIA EXPRESSO - 180 DIAS ILIMITADO E LIMITADO
Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Iniciar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empresa habilitada para ramo de negócio? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 0,70 -0,50 1,00 -0,15 0,70

Processo: Revisar registros e documentos da empresa 90,0 45,0 30,0 0,0 0,0 0,30 0,00 -0,40 0,00 -0,12 0,00

Empresa já está em negociação com exportador? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 0,30 -0,60 0,40 -0,42 0,12

Processo: Negociação com exportador 20,0 15,0 7,0 5,0 3,0 0,40 0,00 -0,50 0,00 -0,20 0,00

Empresa Possui RADAR? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,80 0,20 -0,50 0,80 -0,40 0,16

Processo: Pleitear RADAR junto a Receita Federal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Processo: Empresa faz o RADAR através de um despachante

12,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,00 0,10 0,00 0,60 0,00 0,06

Empresa possui despachante aduaneiro? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,90 0,10 -0,60 0,60 -0,54 0,06

Processo: Empresa contrata um despachante aduaneiro 10,0 7,0 5,0 3,0 0,0 0,20 0,00 -0,50 0,00 -0,10 0,00

Processo: RADAR ativo ou autorizado pela Receita Federal - 

SISCOMEX ativo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMPO TOTAL 132,0 75,0 48,0 12,0 5,0 3,63% 0,42% -9,00% 115,20% -0,03% 0,05%

ETAPA 2 - DOCUMENTOS PRÉVIOS E NCM Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Processo: Enviar pedido internacional corretamente preenchido 

conforme contratos internacionais ao exportadaor 5,0 4,0 3,0 1,0 0,5 0,30 0,00 -0,60 0,00 -0,18 0,00

Pedido aceito? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,40 0,20 -0,30 0,20 -0,12 0,04

Processo: Importador recebe Proforma Invoice e Sales Contract 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Processo: Importador faz conferência prévia nos documentos

4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 0,30 0,00 -0,60 0,00 -0,18 0,00

NCM está válida pelo importador? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 0,50 -0,20 1,00 -0,10 0,50

Processo: Importador solicita alteração da NCM ao exportador 7,0 5,0 3,0 2,0 1,0 0,60 0,00 -0,40 0,00 -0,24 0,00

NCM determina necessidade de LI prévia ao embarque?

NCM determina necessidade de LI pós embarque?

TEMPO TOTAL 31,0 22,0 16,0 11,0 7,0 10,80% 100,00% -8,64% 200,00% -0,09% 20,00%

ETAPA 3 - DOCUMENTOS FINAIS E LICENSA DE IMPORTAÇÃO

Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Processo: Solicitar ao despachante aduaneiro requisitos legais para 

a LI pós embarque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Importador atende requisitoslegais da LI pós embarque? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,90 -0,50 1,00 -0,05 0,90

Processo: Despachante registra LI prévia no SISCOMEX 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LI foi deferida por órgão anuente? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 0,80 -0,50 0,80 -0,10 0,64

Processo: Cumprir exigências do órgão anuente 12,0 9,0 6,0 3,0 1,0 0,30 0,70 -0,50 1,00 -0,15 0,70

Órgão anuente deferiu a LI pós exigências? 30,0 10,0 7,0 3,0 1,0 0,10 0,90 -1,00 1,00 -0,10 0,90

Processo:  Avançar com a logística e cobrar documentoção 

exportador e ao agente de cargas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Importador recebeu dopcumentos? 15,0 10,0 6,0 4,0 2,0 0,20 0,80 -0,50 1,00 -0,10 0,80

TEMPO TOTAL 61,0 32,0 21,0 11,0 4,5 0,12% 362,88% -62,50% 800,00% -0,01% 29,03%

AUTOMOTIVO, INDUSTRIAL E ELETRÔNICO

15,0 10,0 8,0 7,0 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ETAPA 4 - DOCUMENTOS FINAIS E DESPACHO ADUANEIRO E 

AVARIAS Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Processo: Cobrar envio dos documentos originais ou corrigidos ao 

exportador e agente de cargas 8,0 6,0 3,0 2,0 1,0 0,50 0,10 -0,80 0,30 -0,40 0,03

Processo: Envia documentos ao despachante para conferência

Despachante aprova os documentos?

Processo: Despachante aduaneiro informa a previsão de chegada da 

carga e envia solicitação de numerário para pagamento dos 

impostos e despesas pós desembaraço 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Carga chegou com avarias? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,60 0,40 -0,20 1,00 -0,12 0,40

Importador aceita as avarias? 6,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,10 0,90 -1,00 0,10 -0,10 0,09

Importador tem apólice de seguro? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,90 -1,00 0,80 -0,10 0,72

Processo: Importador aciona a seguradora 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguradora assume risco e autoriza registro da DI? 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0 0,10 0,90 -1,00 1,00 -0,10 0,90

Processo: Seguradora cobra as perdas do importador conforme 

apólice - Fim. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Processo: Pagar numerário e autorizar despachante a registrar a DI 

e aguardar a parametrização (canal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 0,00 -0,50 0,00 -0,10 0,00

TEMPO TOTAL 23,0 17,0 10,0 6,0 2,0 0,01% 26,24% -16,00% 21,60% 0,00% 0,57%

ETAPA 5 - PARAMETRIZAÇÃO (CANAL) Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Canal verde? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,90 0,00 1,00 0,00 0,90

Canal amarelo? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 -0,60 0,00 -0,03 0,00

Processo: Documentos do processo de importação serão 

fiscalizados pela receita federal 15,0 13,0 10,0 7,0 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fiscal liberou da vistoria documental? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 0,80 -1,00 1,00 -0,20 0,80

Processo: Cumprir exigências 10,0 7,0 5,0 3,0 1,0 0,30 0,00 -0,50 0,00 -0,15 0,00

Canal vermelho? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 -1,00 0,00 -0,05 0,00

Processo: Despachante solicita posionamento da carga para vistoria 

física da mercadoria pela receita federal
10,0 8,0 4,0 2,0 1,0

0,10 0,00 -0,30 0,00 -0,03 0,00

Fiscal liberou da vistoria física da mercadoria? 30,0 12,0 7,0 5,0 3,0 0,10 0,90 -1,00 1,00 -0,10 0,90

TEMPO TOTAL CANAL VERDE 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMPO TOTAL CANAL AMARELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMPO TOTAL CANAL VERMELHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMPO TOTAL 135,0 70,0 41,0 24,0 11,0 0,00% 648,00% 90,00% 1000,00% 0,00% 648,00%

ETAPA 6 - LIBERAÇÃO DO RECINTO ALFANDEGADO Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Processo: Carga está nacionalizada, aguardando liberação no 

Recinto Alfandegado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Processo: Em caso de embalagens de madeira no processo de 

importação, despachante faz liberação das embalagens junto ao 

MAPA

4,00 3,00 2,00 1,00 0,50

0,20 0,00 -0,80 0,00 -0,16 0,00

Processo: Despachante envia a DI liberada para o importador que 

emite a nota fiscal de entrada. Em seguida envia a DANFE e o XML 

para o despachante liberar a carga no armazém.

4,00 3,00 2,00 1,00 0,50

0,20 0,00 -0,40 0,00 -0,08 0,00

Processo: Despachante para o ICMS mais despesas de 

armazenagem e agenda com a transportadora para entrega da 

importação ao importador

4,00 3,00 2,00 1,00 0,50

0,10 0,00 -0,20 0,00 -0,02 0,00

TEMPO TOTAL 12,00 9,00 6,00 3,00 1,50 4,00% 0,00% -64,00% 0,00% -0,26% 0,00%

TEMPO DE TODAS AS ETAPAS 394,0 225,0 142,0 67,0 31,0

Em caso de deferimento da LI - sem exigência 12,0 9,0 6,0 3,0 1,0

TEMPO DE TODAS AS ETAPAS LI DEFERIDA 382,0 216,0 136,0 64,0 30,0

Se for canal verde 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0

Exigências amarelo 10,0 7,0 5,0 3,0 1,0

Posicionamento vermelho 10,0 8,0 4,0 2,0 1,0

exigências vermelho 30,0 12,0 7,0 5,0 3,0

TEMPO DE TODAS AS ETAPAS CANAL VERDE 317,0 177,0 111,0 48,0 22,0

0,81

70,0 30,0 15,0 7,0

0,10 0,90 -0,20 0,90 -0,024,0 3,0 2,0 1,0 0,5
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SEGMENTO

ETAPA 1 - RADAR

1 DIA EXPRESSO - 180 DIAS ILIMITADO E LIMITADO
Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Iniciar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empresa habilitada para ramo de negócio? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,80 0,20 -1,00 1,00 -0,80 0,20

Processo: Revisar registros e documentos da empresa 360,0 60,0 45,0 0,0 0,0 0,80 0,00 -1,00 0,00 -0,80 0,00

Empresa já está em negociação com exportador? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,90 0,10 -1,00 0,20 -0,90 0,02

Processo: Negociação com exportador 30,0 20,0 10,0 7,0 4,0 0,80 0,00 -1,00 0,00 -0,80 0,00

Empresa Possui RADAR? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,80 0,20 -0,50 0,80 -0,40 0,16

Processo: Pleitear RADAR junto a Receita Federal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Processo: Empresa faz o RADAR através de um despachante

15,0 10,0 7,0 5,0 3,0 0,00 0,10 0,00 0,60 0,00 0,06

Empresa possui despachante aduaneiro? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,90 0,10 -0,60 0,60 -0,54 0,06

Processo: Empresa contrata um despachante aduaneiro 10,0 7,0 5,0 3,0 0,0 0,20 0,00 -0,50 0,00 -0,10 0,00

Processo: RADAR ativo ou autorizado pela Receita Federal - 

SISCOMEX ativo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMPO TOTAL 415,0 97,0 67,0 15,0 7,0 66,36% 0,04% -150,00% 57,60% -9,95% 0,00%

ETAPA 2 - DOCUMENTOS PRÉVIOS E NCM Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Processo: Enviar pedido internacional corretamente preenchido 

conforme contratos internacionais ao exportadaor 5,0 4,0 3,0 1,0 1,0 0,30 0,00 -0,80 0,00 -0,24 0,00

Pedido aceito? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,80 0,20 -0,50 0,20 -0,40 0,04

Processo: Importador recebe Proforma Invoice e Sales Contract 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Processo: Importador faz conferência prévia nos documentos

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,30 0,00 -0,70 0,00 -0,21 0,00

NCM está válida pelo importador? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 0,30 -0,80 1,00 -0,56 0,30

Processo: Importador solicita alteração da NCM ao exportador 9,0 7,0 5,0 3,0 2,0 1,00 0,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00

NCM determina necessidade de LI prévia ao embarque?

NCM determina necessidade de LI pós embarque?

TEMPO TOTAL 34,0 25,0 19,0 13,0 9,0 50,40% 60,00% -224,00% 200,00% -11,29% 12,00%

ETAPA 3 - DOCUMENTOS FINAIS E LICENSA DE IMPORTAÇÃO

Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Processo: Solicitar ao despachante aduaneiro requisitos legais para 

a LI pós embarque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Importador atende requisitoslegais da LI pós embarque? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,90 -1,00 0,20 -0,10 0,18

Processo: Despachante registra LI prévia no SISCOMEX 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LI foi deferida por órgão anuente? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 0,80 -0,50 0,80 -0,10 0,64

Processo: Cumprir exigências do órgão anuente 12,0 9,0 6,0 3,0 1,0 0,50 0,00 -0,50 0,00 -0,25 0,00

Órgão anuente deferiu a LI pós exigências? 60,0 20,0 10,0 5,0 3,0 0,10 0,90 -1,00 1,00 -0,10 0,90

Processo:  Avançar com a logística e cobrar documentoção 

exportador e ao agente de cargas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Importador recebeu dopcumentos? 15,0 10,0 6,0 4,0 2,0 0,20 0,80 -0,50 1,00 -0,10 0,80

TEMPO TOTAL 91,0 42,0 24,0 13,0 6,5 0,20% 518,40% -125,00% 160,00% -0,03% 82,94%

0,000,00 0,00 0,00 0,007,010,015,0 8,0 0,00

ALIMENTÍCIO

5,0
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ETAPA 4 - DOCUMENTOS FINAIS E DESPACHO ADUANEIRO E 

AVARIAS Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Processo: Cobrar envio dos documentos originais ou corrigidos ao 

exportador e agente de cargas 10,0 7,0 4,0 2,0 1,0 0,50 0,10 -0,80 0,30 -0,40 0,03

Processo: Envia documentos ao despachante para conferência

Despachante aprova os documentos?

Processo: Despachante aduaneiro informa a previsão de chegada da 

carga e envia solicitação de numerário para pagamento dos 

impostos e despesas pós desembaraço 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Carga chegou com avarias? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,90 0,10 -0,30 1,00 -0,27 0,10

Importador aceita as avarias? 8,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,10 0,90 -1,00 0,10 -0,10 0,09

Importador tem apólice de seguro? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 0,70 -1,00 0,80 -0,30 0,56

Processo: Importador aciona a seguradora 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguradora assume risco e autoriza registro da DI? 7,0 5,0 3,0 2,0 0,0 0,10 0,90 -1,00 1,00 -0,10 0,90

Processo: Seguradora cobra as perdas do importador conforme 

apólice - Fim. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Processo: Pagar numerário e autorizar despachante a registrar a DI 

e aguardar a parametrização (canal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 0,00 -0,50 0,00 -0,10 0,00

TEMPO TOTAL 29,0 20,0 11,0 6,0 2,0 0,27% 5,10% -24,00% 216,00% 0,00% 0,11%

ETAPA 5 - PARAMETRIZAÇÃO (CANAL) Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Canal verde? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,90 0,00 1,00 0,00 0,90

Canal amarelo? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 -0,60 0,00 -0,03 0,00

Processo: Documentos do processo de importação serão 

fiscalizados pela receita federal 15,0 13,0 10,0 7,0 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fiscal liberou da vistoria documental? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 0,80 -1,00 1,00 -0,20 0,80

Processo: Cumprir exigências 10,0 7,0 5,0 3,0 1,0 0,30 0,00 -0,50 0,00 -0,15 0,00

Canal vermelho? 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 -1,00 0,00 -0,05 0,00

Processo: Despachante solicita posionamento da carga para vistoria 

física da mercadoria pela receita federal
10,0 8,0 4,0 2,0 1,0

0,10 0,00 -0,30 0,00 -0,03 0,00

Fiscal liberou da vistoria física da mercadoria? 30,0 12,0 7,0 5,0 3,0 0,10 0,90 -1,00 1,00 -0,10 0,90

TEMPO TOTAL CANAL VERDE 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMPO TOTAL CANAL AMARELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMPO TOTAL CANAL VERMELHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TEMPO TOTAL 155,0 80,0 46,0 27,0 11,0 0,00% 648,00% 90,00% 1000,00% 100,00% 648,00%

ETAPA 6 - LIBERAÇÃO DO RECINTO ALFANDEGADO Tempo péssimo Tempo muito ruim Tempo ruim Tempo Normal Tempo Excelente

Probabilidade de risco 

NEGATIVO

Probabilidade de risco 

POSITIVO

Impacto NÃO Impacto SIM Resultado 

NÃO

Resultado SIM

Processo: Carga está nacionalizada, aguardando liberação no 

Recinto Alfandegado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Processo: Em caso de embalagens de madeira no processo de 

importação, despachante faz liberação das embalagens junto ao 

MAPA

4,00 3,00 2,00 1,00 0,50

0,20 0,00 -0,80 0,00 -0,16 0,00

Processo: Despachante envia a DI liberada para o importador que 

emite a nota fiscal de entrada. Em seguida envia a DANFE e o XML 

para o despachante liberar a carga no armazém.

4,00 3,00 2,00 1,00 0,50

0,20 0,00 -0,40 0,00 -0,08 0,00

Processo: Despachante para o ICMS mais despesas de 

armazenagem e agenda com a transportadora para entrega da 

importação ao importador

4,00 3,00 2,00 1,00 0,50

0,10 0,00 -0,20 0,00 -0,02 0,00

TEMPO TOTAL 12,00 9,00 6,00 3,00 1,50 4,00% 0,00% -64,00% 0,00% -0,26% 0,00%

TEMPO DE TODAS AS ETAPAS 736,0 273,0 173,0 77,0 37,0

Em caso de deferimento da LI - sem exigência 12,0 9,0 6,0 3,0 1,0

TEMPO DE TODAS AS ETAPAS LI DEFERIDA 724,0 264,0 167,0 74,0 36,0

Se for canal verde 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0

Exigências amarelo 10,0 7,0 5,0 3,0 1,0

Posicionamento vermelho 10,0 8,0 4,0 2,0 1,0

exigências vermelho 30,0 12,0 7,0 5,0 3,0

TEMPO DE TODAS AS ETAPAS CANAL VERDE 659,0 225,0 142,0 58,0 28,0

-0,02 0,81

90,0 40,0 20,0 10,0

4,0 3,0 2,0 0,901,0 0,5 0,10 0,90 -0,20
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS INCOTERMS 
FONTE: ALLOG 

 

• EXW     
As responsabilidades ficam assim divididas:     
     
EXW no país de origem (país do vendedor):     
     
Embalagem – Vendedor     
Identificação – Vendedor     
Carga na origem – Comprador     
Transporte dentro do país de origem – Comprador     
Seguro no país de origem – Comprador     
Direitos de exportação – Comprador     
Inspeção – Comprador     
Peritagem – Comprador     
Burocracias alfandegárias – Comprador     
Armazenamento – Comprador     
Despesas com o embarque – Comprador     
Estiva – Comprador     
     
EXW entre o país de origem e o país de destino:     
    
Transporte – Comprador     
Seguro internacional – Comprador     
     
No país de destino (país do comprador):     
     
Descarga – Comprador     
Manuseio – Comprador     
Armazenagem – Comprador     
Burocracias alfandegárias – Comprador     
Direitos na importação – Comprador     
Transporte dentro do país de destino – Comprador     
Seguro no país de destino – Comprador     
Descarga da mercadoria – Comprador     
 

• FCA     
As responsabilidades ficam assim divididas:     
     
FCA no país de origem (país do vendedor):     
     
Embalagem – Vendedor     
Identificação – Vendedor     
Carga no domicílio do vendedor – Vendedor     
Carga em outro local – Comprador     
Transporte dentro do país de origem – Vendedor     
Seguro no país de origem – Vendedor     
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Direitos de exportação – Vendedor     
Inspeção – Comprador e Vendedor     
Peritagem – Comprador e Vendedor     
Burocracias alfandegárias – Vendedor     
Armazenamento – Comprador     
Despesas com o embarque – Comprador     
Estiva – Comprador     
     
FCA entre o país de origem e o país de destino:     
     
Transporte – Comprador     
Seguro internacional – Comprador     
     
FCA no país de destino (país do comprador):      
  
Descarga – Comprador     
Manuseio – Comprador     
Armazenagem – Comprador     
Burocracias alfandegárias – Comprador     
Direitos na importação – Comprador     
Transporte dentro do país de destino – Comprador     
Seguro no país de destino – Comprador     
Descarga da mercadoria – Comprador  
    

• CPT     
As responsabilidades ficam assim divididas:     
     
CPT no país de origem (país do vendedor):     
     
Embalagem – Vendedor     
Identificação – Vendedor     
Carga na origem – Vendedor     
Transporte dentro do país de origem – Vendedor     
Seguro no país de origem – Vendedor     
Direitos de exportação – Vendedor     
Inspeção – Vendedor e Comprador     
Peritagem – Vendedor e Comprador     
Burocracias alfandegárias – Vendedor     
Armazenamento – Vendedor     
Despesas com o embarque – Vendedor     
Estiva – Vendedor       
     
CPT entre o país de origem e o país de destino:     
   
Transporte – Vendedor     
Seguro internacional – Comprador, se desejar     
CPT no país de destino (país do comprador):   
     
Descarga – Vendedor     
Manuseio – Comprador     
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Armazenagem – Comprador     
Burocracias alfandegárias – Comprador     
Direitos na importação – Comprador     
Transporte dentro do país de destino – Comprador     
Seguro no país de destino – Comprador     
Descarga da mercadoria – Comprador     
 

• FOB     
As responsabilidades ficam assim divididas:     
     
FOB no país de origem (país do vendedor):     
     
Embalagem – Vendedor     
Identificação – Vendedor     
Carga na origem – Vendedor     
Transporte dentro do país de origem – Vendedor     
Seguro no país de origem – Vendedor     
Direitos de exportação – Vendedor     
Inspeção – Vendedor  e Comprador     
Peritagem – Vendedor  e Comprador     
Burocracias alfandegárias – Vendedor     
Armazenamento – Vendedor     
Despesas com o embarque – Vendedor     
Estiva – Vendedor     
     
FOB entre o país de origem e o país de destino:     
Transporte – Comprador     
Seguro internacional – Comprador     
     
FOB no país de destino (país do comprador):     
     
Descarga – Comprador     
Manuseio – Comprador     
Armazenagem – Comprador     
Burocracias alfandegárias – Comprador     
Direitos na importação – Comprador     
Transporte dentro do país de destino – Comprador     
Seguro no país de destino – Comprador     
Descarga da mercadoria – Comprador     
 
 

• CFR     
As responsabilidades ficam assim divididas:     
     
CFR no país de origem (país do vendedor):     
     
Embalagem – Vendedor     
Identificação – Vendedor     
Carga na origem – Vendedor     
Transporte dentro do país de origem – Vendedor     
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Seguro no país de origem – Vendedor     
Direitos de exportação – Vendedor     
Inspeção – Vendedor e Comprador     
Peritagem – Vendedor e Comprador     
Burocracias alfandegárias – Vendedor     
Armazenamento – Vendedor     
Despesas com o embarque – Vendedor     
Estiva – Vendedor     
     
CFR entre o país de origem e o país de destino:   
     
Transporte – Vendedor     
Seguro internacional – Comprador, se desejar   
     
CFR no país de destino (país do comprador):      
Descarga – Vendedor     
Manuseio – Comprador     
Armazenagem – Comprador     
Burocracias alfandegárias – Comprador     
Direitos na importação – Comprador     
Transporte dentro do país de destino – Comprador     
Seguro no país de destino – Comprador     
Descarga da mercadoria – Comprador     
 
 

• CIF 
As responsabilidades ficam assim divididas: 
 
CIF no país de origem (país do vendedor): 
 
Embalagem – Vendedor 
Identificação – Vendedor 
Carga na origem – Vendedor 
Transporte dentro do país de origem – Vendedor 
Seguro no país de origem – Vendedor 
Direitos de exportação – Vendedor 
Inspeção – Vendedor e Comprador 
Peritagem – Vendedor e Comprador 
Burocracias alfandegárias – Vendedor 
Armazenamento – Vendedor 
Despesas com o embarque – Vendedor 
Estiva – Vendedor 
 
CIF entre o país de origem e o país de destino: 
 
Transporte – Vendedor 
Seguro internacional – Vendedor 
 
CIF no país de destino (país do comprador): 
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Descarga – Vendedor 
Manuseio – Comprador 
Armazenagem – Comprador 
Burocracias alfandegárias – Comprador 
Direitos na importação – Comprador 
Transporte dentro do país de destino – Comprador 
Seguro no país de destino – Comprador 
Descarga da mercadoria – Comprador 
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