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RESUMO 

 

 
BESSA, Lígia de Oliveira Franzosi. Modelo de Referência para Exportação de 

Alimentos para União Europeia. 2016, 246 f. Tese (Doutorado em Engenharia) - 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 

 

 

Muitos estudos ressaltam a importância do crescimento do comércio mundial para 
incentivo no avanço econômico das nações e como motivador da globalização. A 
exportação é uma das melhores formas de uma empresa alavancar seu crescimento, 
sendo que um dos setores que mais se destaca nas exportações é o da agroindústria. 
Entretanto, as empresas que exportam com mais facilidade são as de grande porte, 
pois tem suporte e conhecimento dos procedimentos envolvidos. As empresas de 
pequeno porte apresentam dificuldades em função do alto custo envolvido, da falta de 
capacitação e domínio dos procedimentos envolvidos, em especial quando enfrentam 
países exigentes, os quais são os potenciais compradores. Os países da União 
Europeia estão entre os maiores importadores de produtos alimentícios do Brasil, 
porém, são os que possuem as maiores exigências na importação de produtos. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo de referência que considere 
as exigências técnicas e normativas da União Europeia para auxiliar a pequena 
indústria no processo de exportação de alimentos. Para isso é apresentada uma 
revisão bibliográfica sobre internacionalização das empresas, exigências do processo 
de exportação e dificuldades encontradas durante o processo de exportação. Em 
seguida, uma pesquisa de campo é apresentada, visando identificar as dificuldades 
encontradas pelas indústrias de alimentos durante o processo de exportação. 
Também são analisados alguns dos principais modelos existentes para suportar o 
processo de exportação, os quais são analisados e comparados, visando obter as 
melhores práticas de cada um deles, em função das exigências europeia. Com a 
coleta previamente realizada, elabora-se um modelo para suportar um processo 
completo de exportação, desde o atendimento às exigências nacionais, até às 
exigências internacionais em vários âmbitos. O modelo é submetido a avaliação de 
seu conceito por meio de especialistas que oferecem sugestões de melhorias para 
que o modelo apresente melhor desempenho em campo industrial. 
 

 

Palavras-chave: Modelo de referência. Processo de exportação. Indústria de 

alimentos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 
 
 

BESSA, Ligia de Oliveira Franzosi. Reference Model for Food Exports to Europe. 2016 

246 f. Thesis (Doctorate in Engineering) - Graduate Program in Mechanical and 

Materials Engineering, Federal University of Technological - Paraná. Curitiba, 2016. 

 

 
Many studies highlight the importance of growth in world trade for encouraging the 
economic advancement of nations as a globalization motivator. Export is one of the 
best ways for a company to leverage its growth, and one of the sectors that most 
stands out in exports is the agrobusiness.  However, companies that export more easily 
are the large ones, it has support and knowledge of the procedures involved.  The 
small companies have difficulties due to the high cost involved, the lack of training and 
mastery of the procedures involved, particularly when faced with demanding countries, 
which are potential buyers. The European Union countries are among the largest 
importers of food products from Brazil, however, it is those with the highest demands 
on import products. Therefore the objective of this study is to develop a reference 
model that considers the technical and regulatory requirements in Europe to help small 
industry in food export process. For this is presented a review of internationalization of 
companies, requirements of the export process and difficulties encountered during the 
export process. Then, a field research is presented in order to identify the difficulties 
found by the food industry during the export process. It also examines some of the 
main existing models to support the export process, which are analyzed and compared 
in order to obtain the best practices of each of them, according to the European 
requirements. With the collection previously held, draws up a model to support a 
complete export process, from compliance with national requirements, to the 
international requirements in various areas. The model is subjected to evaluation of 
their concept by experts who offer suggestions for improvements to the model presents 
better performance in the industrial field. 
 
Keywords: Reference model. Export process. Food industry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Muitos estudos ressaltam a importância do crescimento do comércio mundial 

para incentivo no avanço econômico das nações e como motivador da globalização. 

Contribuindo com o atual cenário econômico brasileiro, a balança comercial de junho 

de 2016 registrou superávit de US$ 974 milhões (Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior - MDIC, 2016), em função das exportações. Um dos 

setores que mais se destacam nas exportações é o da agroindústria. Desde o final 

dos anos 1990, poucos países cresceram tanto no comércio internacional do 

agronegócio quanto o Brasil. As exportações da agroindústria podem ser divididas em 

produtos básicos e industrializados (semimanufaturados e manufaturados). Embora 

produtos básicos, conhecidos como commodities, possuam um determinado valor 

agregado pela tecnologia utilizada em sua produção, os alimentos industrializados 

possuem maior valor agregado, contribuindo fortemente para a economia brasileira. 

Produtos alimentícios industrializados, conforme Pomeranz (1977), são bens 

que passam por um processo de transformação industrial, desde o mais elementar, 

como o beneficiamento, ao mais complexo, como o que combina matérias-primas 

agrícolas e outros isumos para a sua obtenção. Nesta pesquisa, a análise dos 

produtos alimentícios utilizará o critério estabelecido pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) desde 1960, no qual as 

mercadorias são classificadas como produtos básicos ou industrializados. Os 

industrializados, neste caso, são os que sofreram transformação significativa. Os 

semimanufaturados são aqueles que ainda não estão em sua forma definitiva de uso, 

pois deverão passar por outro processo produtivo para se transformarem em um 

produto manufaturado. Exemplos: açúcar bruto (semimanufaturado) - açúcar refinado 

(manufaturado). Por fim, um produto é básico quando guardam suas características 

próximas ao estado em que são encontrados na natureza, ou seja, com um baixo grau 

de elaboração. São exemplos desse grupo os produtos agrícolas (café em grão, soja 

em grão, carne in natura, milho em grão, trigo em grão, etc.).  

 Conforme MDIC (2016), as exportações de produtos industrializados 

elevaram o desempenho da balança comercial em junho de 2016, consolidando o 

Brasil como um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos.  
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Entre janeiro e julho de 2016, o Brasil exportou em torno de US$ 37 bilhões 

em produtos agropecuários básicos, US$ 5 bilhões em alimentos semimanufaturados 

e em torno de US$ 4 bilhões em alimentos manufaturados (MDIC, 2016). Pode-se 

perceber a diferença em relação as exportações de produtos básicos/commodities e 

produtos manufaturados, com maior valor agregado. Entretanto, a baixa exportação 

de produtos manufaturados desfavorece a economia nacional.  

O Paraná foi o Estado que mais exportou produtos no período de janeiro a 

julho de 2016, representando em torno de 35% das exportações do país. Em segundo 

lugar vem São Paulo, com 22% de exportações. Com relação às exportações das 

agroindústrias paranaenses, no acumulado de janeiro a maio de 2016, elas somaram 

US$ 6,374 bilhões, apresentando alta de 13,02% em relação às exportações de igual 

período do ano anterior (US$ 5,64 bilhões). Deste valor, compreende exportações de 

produtos industrializados apenas US$ 1 bilhão, correspondendo a 17% das 

exportações paranaenses. Os produtos exportados são referentes à carne bovina, ao 

café solúvel e aos açúcares. Considerando que o Estado do Paraná possui cerca de 

950 indústrias transformadoras de produtos alimentícios, os produtos industrializados 

ainda têm baixa representatividade nas exportações (CIN, 2016).  

A exportação é uma das melhores formas de uma empresa alavancar seu 

crescimento. Parte das empresas que iniciam o processo de exportação tem um 

crescimento considerável, em comparação as concorrentes que não exportam. Além 

dos ganhos financeiros, a empresa melhora a competitividade no mercado interno, 

aumenta as vendas, os lucros e a participação no mercado. Além disso, a empresa 

reduz a dependência do mercado interno, diminui sua capacidade ociosa, reduzindo 

os custos fixos na produção, além de se beneficiar da sazonalidade e conhecer novas 

tecnologias. Outros benefícios da exportação destacados por Bilkey (1978); Ferdows 

(1997); Alem e Cavalcanti (2005); Ruiz (2005); Borini et al. (2006); Almeida (2007); 

Alem e Madeira (2010) e Sebrae (2016) é a possibilidade de realizar parcerias, 

beneficiar-se dos incentivos e subsídios governamentais, da redução de impostos, 

além de vender o excedente da produção nacional, melhorar a qualidade e eficiência 

dos produtos e melhorar a imagem do produto no mercado nacional. 

Conforme Markwald e Puga (2002), as empresas que conseguem exportar 

com maior facilidade são as empresas de grande porte, pois já estão engajadas na 

atividade exportadora. Muitas delas são multinacionais e já possuem escritórios fora 

do país, com infraestrutura para suportar todos os procedimentos envolvidos.   
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O esforço em aumentar o número de exportadores deve ser focado, portanto, 

nas empresas de menor porte. Isto porque essas enfrentam alguns entraves no 

processo de exportação, como a dificuldade em obter crédito, o alto custo da 

exportação e a falta de capacitação de conhecimento sobre o processo exportador e 

dos potenciais países compradores. Esses gargalos foram identificados por uma 

pesquisa realizada pelo Comitê de Comércio Exterior do Fórum Permanente das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em 2010, divulgada pelo SEBRAE 

(2016).  

Muitos trabalhos utilizam o termo “barreiras à exportação”, que são fatores 

limitantes ou obstáculos que impedem as empresas de se envolverem na exportação 

de bens e serviços. Tais barreiras podem ser encontradas por empresas em todas as 

fases do processo de desenvolvimento de exportação, embora a natureza ou 

severidade possa variar dependendo se a empresa está em pré-envolvimento ou 

estágios mais maduros (LEONIDOU, 2004; JUNAIDU, 2012; KARELAKIS et al., 2008; 

KATSIKEAS e MORGAN, 1994). Alguns dos resultados parecem indicar que algumas 

barreiras de exportação são específicas de cada país (TESFOM E LUTZ, 2006; 

JULIAN e AHMED, 2005; LEONIDOU, 2004). Isto pode ser devido a uma série de 

fatores como diferenças culturais, nível de estrutura das indústrias e condições 

econômicas, que diferem em cada país.  

Outras dificuldades apresentadas em pesquisas nessa área demonstram que 

as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) não têm conhecimento sobre 

mercados potenciais ou oportunidades de negócios no exterior (WEAVER e PAK, 

1990; MORGAN e KATSIKEAS, 1997; KALEKA e KATSIKEAS, 1995; CRICK, AL 

OBAIDI e CHAUDHRY, 1998; LEONIDOU, 2004; LING-YEE, 2004; KARELAKIS et al., 

2008; APEX, 2016; SEBRAE, 2016) e falta  conhecimento para lidar com a burocracia 

de documentações e procedimentos (LEONIDOU, 2004; MOINI, 1997; LEONIDOU 

1995). Além disso, existe as diferenças linguísticas entre o país anfitrião e o mercado 

alvo de exportação (LEONIDOU, 2004 e JUNAIDU, 2012), além das dificuldades para 

formar preço para exportação, identificar mercados, culturas e necessidades de 

consumidores finais, identificar melhores canais de comercialização, tributos, taxas, 

câmbio, acesso a financiamento, falta de motivação, capacidade de informação e / ou 

humana ou recursos financeiros e trâmites alfandegários. Sendo assim, as empresas 

de menor porte são as que enfrentam mais dificuldades em obter condições de 

competitividade que as permitam entrar em mercados estrangeiros altamente 
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competitivos (ARVATI, 2007; ARTEAGA-ORTIZ e FERNÁNDEZ-ORTIZ, 2010; 

MORGAN e KATSIKEAS, 1997; LEONIDOU, 1995; KALEKA e KATSIKEAS, 1995; 

KATSIKEAS e MORGAN, 1994; BORINI et al.,2006; SERRANO et al., 2015; TAN, 

BREWER e LIESCH, 2007 e MARTIN, ARAGON e SENISE, 2008). A falta de 

conhecimento e a necessidade de formular estratégias e políticas poderiam dificultar 

as operações de exportação. 

Os estudos também levantam percepções de dificuldade de exportação, 

mesmo a empresa que já possua um nível razoável de exportações ainda encontra 

problemas nos aspectos analisados de marketing e comunicação, administração 

nacional de exportação, tecnologia de produção e posição competitiva no mercado 

(JUNAIDU, 2012; MORGAN E KATSIKEAS, 1998). 

 Negri e Araújo (2006) afirma que as MPMEs de alimentos deixam de exportar 

seus produtos por questões relacionadas à produtividade, tecnologia, escala e 

diferenciação de produtos. Contudo, as empresas que atendem satisfatoriamente 

esses aspectos também possuem dificuldades por apresentarem dúvidas e receios 

no momento de investir em projetos de exportação. Nesse sentido, há apoio aos 

processos de exportações, porém na maioria são serviços de consultoria de alto custo, 

os quais as MPMEs não têm acesso.   

Alguns estudos evidenciam que as exigências dos países industrializados 

dificultam ainda mais a exportação de produtos por parte dos países em 

desenvolvimento. Nas pesquisas de Caswell e Wang (2001), Henson e Loader (2001), 

Miranda (2001), Wiig e Kolstad (2005), Zeidan et al. (2008), Jongwanich (2009), 

Gujadhur e Ghizzoni (2010), Wei, Huang e Yang (2012), Melo et al. (2014), Souza et 

al. (2014) e Pendell et al. (2013), ressaltam-se que normas regionais, relacionadas 

com a qualidade exigida dos alimentos, padrões orgânicos e regulamentações 

sanitárias e fitossanitárias, impostas pelos países desenvolvidos, reduzem 

significativamente as oportunidades de exportação dos países em desenvolvimento. 

Há muitas exigências sanitárias e fitossanitárias por parte da União Europeia e 

Estados Unidos.  

Miranda (2001) observou que produtos brasileiros estão sujeitas a diferentes 

exigências entre os países importadores. O autor destaca a complexidade do 

processo de harmonização e aceitação internacional dos padrões, resultando em 

elevados custos na adequação dos produtos, em burocracia e aumento da 
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complexidade do processo de exportação, devidos à necessidade de identificação das 

etapas e de todas as regras para os diferentes países.   

Faria (2009) realizou uma pesquisa sobre os efeitos da dificuldade de 

adequação às exigências técnicas no desempenho exportador com 117 empresas da 

indústria de alimentos, constatando que a maior exigência para a exportação de 

alimentos é com relação às especificações técnicas, como: adequação da unidade 

fabril e do processo de produção; testes de conformidade; segurança do alimento; 

características do produto e requisitos de meio-ambiente.  

O que se dispõe atualmente para auxiliar as empresas nos processos de 

exportações são alguns órgãos nacionais que oferecem suporte para as indústrias. 

Esses órgãos serão descritos e explicados detalhadamente no item 2.4, explicitando 

os principais serviços que cada um oferece. Entre os órgãos nacionais que auxiliam 

no processo operacional da exportação, destacam-se: Aprendendo a Exportar, Invest 

Export Brasil e o site do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO). O INMETRO realiza atividades voltadas para a prestação de serviços 

aos exportadores brasileiros, atendendo especialmente as micro, pequenas e médias 

empresas, ajudando-as a superar eventuais obstáculos relacionados à exportação. 

Sendo assim, ele é considerado o Ponto Focal do Acordo sobre Barreiras Técnicas 

ao Comércio, tornando-se um grande centro acumulador, gerenciador, articulador e 

disseminador do conhecimento sobre o tema. 

Além disso, encontram-se também órgãos internacionais, que auxiliam as 

empresas nos processos de exportações. Esses órgãos serão descritos e explicados 

detalhadamente no item 2.4, explicitando os principais serviços que cada um oferece. 

Entre os órgãos internacionais que auxiliam no processo operacional da exportação, 

destacam-se: Small Business Administration (SBA) – Administração para MPMEs, 

UNZCO, Canada Border Services Agency – Agência de Serviços de Fronteira do 

Canada, The Canadian Trade Commissioner Service – Serviço de Negócio 

Comissionado do Canadá, GOV-UK, Export Start Guide, Australian Government, 

MATRADE - Malaysia External Trade Development Corporation – Cooperação de 

Desenvolvimento do Comércio Exterior da Malásia e Trade and Enterprise New 

Zealand – Empreendimento de Comércio da Nova Zelândia. 

Considerando a problemática com o tema exportação, em especial por parte 

da pequena indústria e os órgãos que fornecem suporte, porém insuficiente do ponto 

de vista operacional, existe uma oportunidade de contribuição nesse sentido. A 
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insuficiência está relacionada com a falta de direcionamento prático das atividades e 

a identificação de regulamentos e exigências para a exportação de alimentos. 

Revisando sobre o que já foi proposto no âmbito acadêmico e comercial para 

suprir essa deficiência, identificou-se os seguintes estudos:   

Johanson e Wiedersheim‐Paul (1975) propõem um modelo que enfatizam as 

formas organizacionais de envolvimento das empresas internacionais. O modelo 

consiste em três fases de exportação e uma de pós-exportação. A primeira fase é 

relacionada ao levantamento de recursos e aos mercados estrangeiros. A segunda 

fase é voltada para a empresa que não possui atividade regular de exportação; a 

terceira fase é direcionada à empresa que já exporta por meio de representantes 

estrangeiros; finalmente, a quarta fase promove a venda no exterior por meio de uma 

subsidiária de vendas. O modelo enfatiza o papel crítico da aquisição de informação 

para o progresso da empresa ao longo da internacionalização, reduzindo os níveis de 

incerteza com o tempo.     

Bilkey e Tesar (1977) apresentam um modelo estratégico que contém seis 

estágios de exportação relacionado ao desenvolvimento gerencial, variando de 

empresas desinteressadas no processo de exportação para grandes exportadoras, 

entretanto, o modelo não apresenta detalhes operacionais, legislações e 

documentações do processo. 

Resende e Garcia (1984); Paula (1994) e Castro (1999) apresentam guias de 

exportações com aspectos práticos. Estes guias apresentam informações do por quê 

exportar, principais dificuldades, atividades de planejamento, vantagens da 

exportação, canais de distribuição e modalidades de pagamento. Apesar de terem a 

pretensão de servirem como guia prático, apresentam conteúdos complexos de se 

entender e sem direcionamento das atividades operacionais a serem executadas em 

um processo de exportação. Além disso, não descrevem sobre exporações para 

produtos alimentícios, especificamente, considerando as exigências da União 

Europeia. 

Leonidou e Katsikeas (1996) apresentam uma revisão de modelos que 

descrevem o comportamento das exportações das empresas, identifica características 

estruturais dos modelos e avalia as metodologias utilizadas, porém esta pesquisa 

apresenta análise estratégica do processo de exportação e do comportamento das 

empresas, mas não apresenta os passos necessários para execução do processo de 

exportação em nível operacional. 
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 SBA (2016) apresenta um guia para o processo de exportação, contendo dez 

capítulos, que orienta a empresa durante o processo, abordando etapas de pesquisa 

de mercado, plano de marketing, financiamento e contabilidade, transporte e 

documentação e glossário relacionado ao assunto, porém não disponibiliza as 

regulamentações e exigências necessárias no decorrer das etapas.  

CBSA (2016) propõe um guia formado de 15 itens relacionados a 

internacionalização, plano de exportação, estratégias de marketing, estudo de 

mercado alvo, transporte e vendas on line, auxilia a empresa no processo de 

planejamento para exportação, porém, não cita a documentação necessária, nem a 

burocracia sobre o despacho aduaneiro da mercadoria. 

Outra revisão encontrada foi Enterprise (2016), que apresenta um guia com 

11 seções, descreve sobre oportunidades de exportações, plano de exportação, canal 

de distribuição, transporte, documentações, métodos de pagamento e propriedade 

intelectual, mas não apresenta exigências sobre o processo e regulamentações 

necessárias. 

Ireland (2016) disponibiliza um plano de exportação que contém 18 etapas, 

descreve sobre pesquisa de mercado, distribuição, preços, financiamentos, 

propriedade intelectual e regulamentações, porém não orienta sobre as 

documentações necessárias e não disponibiliza legislações para os mercados 

externos, apenas para o mercado local. 

Por meio da revisão de estudos nesta área, foi possível identificar alguns 

modelos e órgãos para o processo de exportação de produtos no geral. Porém não se 

identificou artigos, órgãos e pesquisas que tenham elaborado modelos para o 

processo de exportação de alimentos industrializados, incluindo o detalhamento 

operacional das atividades. Esse detalhamento envolveria os requisitos necessários 

para a exportação de produtos alimentícios, os documentos e legislações do processo 

e outros, com o intuito de auxiliar as MPMEs. 

  Sendo assim, essas empresas seguem sem um modelo capaz de conduzir 

todo o processo demandado em uma exportação de alimentos industrializados, desde 

o atendimento às exigências nacionais, até às exigências internacionais, constituindo 

o motivo da presente pesquisa.  

Levando em consideração que os países da União Europeia são um dos 

maiores importadores de produtos alimentícios do Brasil e são países que possuem 

maiores exigências na importação dos produtos (WORDPRESS, 2016; MDIC, 2016; 
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CIN, 2016 e PIRES, 2012), esta pesquisa irá abranger a elaboração do modelo de 

exportação de alimentos para os países da União Europeia. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Geral 

Desenvolver um modelo de referência que considere as exigências técnicas 

e normativas da União Europeia para auxiliar a pequena indústria no processo de 

exportação de alimentos. 

 

 Objetivos Específicos 

a. Conhecer o processo de exportação da indústria de alimentos; 

b. Identificar as exigências fundamentais para exportação de produtos 

alimentícios por parte da União Europeia; 

c. Identificar as principais dificuldades das indústrias de alimentos durante o 

processo de exportação de seus produtos; 

d. Identificar modelos existentes para auxiliar no processo de exportação; 

e. Desenvolver um modelo de referência preliminar para a exportação de 

alimentos; 

f. Avaliar e aprimorar o modelo de referência para exportação de alimentos. 

 

 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 

Dado o problema de pesquisa, que está relacionado ao entendimento dos 

elementos que determinam e afetam a exportação de alimentos, identificou-se uma 

oportunidade de contribuição relacionada à elaboração de um modelo de referência 

para suportar as atividades práticas de exportação das empresas de alimentos 

industrializados. A importância da pesquisa é considerada sob vários pontos de vista. 

No caráter acadêmico justifica-se o enquadramento do tema na linha de pesquisa de 

desenvolvimento integrado de produtos do curso deste programa de Doutorado em 

Engenharia da Manufatura.  O termo manufatura consiste em processo ou trabalho de 

elaborar artigos ou quaisquer produtos à mão ou com maquinaria; especialmente 

quando prosseguido sistematicamente e com divisão do trabalho (POLITO, 2009). O 
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termo produto manufaturado é usado para nominar os bens produzidos nas indústrias, 

considerando que tecnologia de alimentos consiste na aplicação de métodos e da 

técnica para o preparo, armazenamento, processamento, controle, embalagem, 

distribuição e utilização de alimentos. O termo desenvolvimento e industrialização de 

alimentos se enquadra na área de manufatura. Dessa forma, a área de 

desenvolvimento integrado de produtos também compreende o desenvolvimento de 

alimentos.  

Para a academia: Pesquisas aprofundadas na área de desenvolvimento de 

produtos alimentícios para exportação são escassas e segundo Gujadhur e Ghizzoni 

(2010), a primeira necessidade quando uma empresa deseja exportar seus produtos 

é buscar informações sobre os requisitos técnicos aplicáveis, tanto voluntários e 

obrigatórios, nos mercados-alvo. O que se torna difícil, especialmente para MPMEs, 

pois há dificuldade em se compreender as etapas do processo de exportação e 

identificar requisitos e medidas de natureza sanitária e fitossanitária, impostas por 

outros países à entrada de produtos brasileiros.  

Para a sociedade: Apesar dos benefícios e de um número cada vez maior de 

empresas envolvidas em operações de exportação, o número de empresas brasileiras 

em estágios avançados de internacionalização é restrito. Fato que leva a crer que os 

gestores das empresas nacionais ainda consideram os riscos e as desvantagens da 

internacionalização superiores aos benefícios (CORTEZIA; SOUZA, 2011). Portanto, 

a elaboração de um modelo para exportação vai auxiliar as empresas de pequeno 

porte a exportarem seus produtos para os países da União Europeia, o que deve 

impactar em aumento das exportações. Além disso, o modelo pode evitar problemas 

com relação ao cumprimento das exigências do mercado externo e favorecer na 

correta elaboração dos documentos, minimizando assim, os riscos durante o processo 

e gerando maior confiança aos gestores. 

Além disso, no levantamento realizado de pesquisas na área verificou-se que 

até o momento, para apoio à essas empresas, não foram desenvolvidos instrumentos 

que auxiliem no mapeamento e direcionamento das atividades, de modo a esclarecer 

a execução e controle das mesmas. Parte dos problemas das MPMEs, portanto, 

poderia ser resolvida na medida em que elas tenham disponível um modelo detalhado 

do processo de exportação, identificado como algo original na área pesquisada. 

Portanto, um modelo de processo de exportação de alimentos para a União 

Europeia, mapeando em detalhes, o atendimento às restrições, que podem partir tanto 
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da composição do produto quanto da própria embalagem, o entendimento dos 

diferentes transportes, a formação de preço, o planejamento das atividade e 

documentos necessários, entre outros, estarão inseridos no modelo, facilitando a 

compreensão do processo de exportação pelas indústrias de alimentos, as quais terão 

menores possibilidades de perder produtos, tempo e dinheiro por falha durante esse 

processo. O objetivo do modelo será de auxiliar as empresas, principalmente as 

MPMEs, no desenvolvimento de seus produtos para exportação, tornando-as mais 

autônomas e competitivas no mercado mundial sem que fiquem dependentes de 

outras assessorias ou consultorias na realização do processo.   

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O documento está estruturado em seis capítulos e dois apêndices. 

O capítulo um apresenta a introdução sobre a exportação de alimentos, a 

situação das indústrias de alimentos para exportação, incluindo os objetivos do 

trabalho e a justificativa para a realização da pesquisa.   

O capítulo dois contém a revisão bibliográfica sobre os seguintes assuntos: 

Internacionalização das Empresas; Exigências do Processo de Exportação de 

Produtos Alimentícios; Dificuldades encontradas durante o processo de exportação; 

Entidades que auxiliam no processo de exportação e Modelos para auxiliar as 

empresas no processo de exportação.    

O capítulo três expõe a classificação metodológica e, em seguida, as 

proposições e premissas assumidas, destacando-se o eixo teórico conceitual 

selecionado e as fases realizadas na investigação, a fim de desenvolver o Modelo 

para Exportação de Alimentos (MEAL). 

O capítulo quatro, apresenta análises das exigências e requisitos para entrada 

de produtos alimentícios na União Europeia, levantamento das principais dificuldades 

relacionadas à exportação de alimentos e os modelos existentes que auxiliam no 

processo de exportação de produtos. 

O capítulo cinco apresenta o modelo sendo construído, conforme as diretrizes 

previamente citadas no capítulo 3, até a sua configuração final, com todos os detalhes 

que o compõem. Apresenta o método de avaliação do modelo e os resultados desta 

avaliação do MEAL, exibindo as melhorias sugeridas para tornar o modelo mais 

robusto. 

No capítulo seis, as conclusões e considerações finais da tese, bem como 

sugestões para futuras pesquisas, estão exibidas no capítulo sete. 
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2. EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS: EXIGÊNCIAS, DIFICULDADES E MODELOS 

ORIENTATIVOS 

 

 

Neste capítulo será abordada a fundamentação teórica dos seguintes temas: 

Internacionalização das empresas, exigências do processo de exportação com ênfase 

em pequenas indústrias de alimentos, dificuldades encontradas durante o processo 

de exportação, entidades e modelos para auxiliar no processo de exportação. 

 

2.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

Nos tempos atuais, o comércio internacional é uma parte vital da economia 

das nações, pois o processo de globalização, que afetou em maior ou menor grau a 

todos os membros da comunidade econômica mundial, provoca como resultado uma 

interdependência jamais vista até então.  

Internacionalização é o processo pelo qual a empresa deixa de operar nos 

limites do mercado nacional de origem e passa a explorar mercados estrangeiros, 

atuando de diferentes modos, desde a simples exportação indireta até operações 

estrangeiras mais complexas e com maior comprometimento de recursos, tais como 

a instalação de subsidiárias no estrangeiro (BORINI et al., 2006). A importância e a 

evolução do comércio mundial têm proporcionado crescimento econômico das nações 

e motivado a globalização, bem como aumentado a competitividade no mercado 

internacional (KOTABE; HELSEN, 2000). Segundo Lacerda (2004), o processo de 

internacionalização de empresas brasileiras é determinante para o sucesso sob os 

efeitos da globalização. Para se manterem competitivas elas precisam, não só liderar 

o mercado local, mas também buscar novos mercados fora do país de origem, 

agregando melhorias e tecnologias. 

Estudos recentes têm argumentado que os mecanismos de 

internacionalização são primordialmente uma consequência da capacidade 

competitiva da empresa adquirida em seu mercado doméstico, associada a fatores 

contingenciais relacionados às características econômicas, culturais e geopolíticas do 

país de origem (ARRUDA; GOULART; BRASIL, 1994).  

Atualmente as barreiras geográficas pouco dificultam o comércio entre os 

países do mundo global. Atualmente pela facilidade de acesso à informação, é 
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possível ter clara compreensão das necessidades e demandas por produtos das mais 

diversas culturas disponíveis. Essa situação beneficia empresas que buscam cada 

vez mais alternativas para vencer a concorrência sendo, uma dessas, a exportação 

de produtos. 

A exportação é a forma mais comum de conseguir a entrada para mercados 

estrangeiros, especialmente para pequenas e médias empresas (LEONIDOU; 

KATSIKEAS, 1996; MARTIN, 2008). A exportação é a forma ou o meio de um país 

aumentar sua economia vendendo bens e serviços nos mercados internacionais. Para 

atingir esse objetivo, as empresas nacionais devem desenvolver uma estratégia que 

possibilite fornecer o produto adequado, no local certo, no momento exato no qual o 

comprador necessita e com preço correto e obtendo, em troca, o pagamento 

combinado. Em termos gerais Ratti (2000), diz que a exportação vem a ser a remessa 

de bens de um país para o outro implicando um pagamento por parte do importador 

por aqueles bens exportados. Portanto, a empresa se internacionaliza quando passa 

do processo de exportação para outros mais complexos, tornando os recursos e 

conhecimentos compartilhados no exterior propriedade da empresa. Isso garante que 

as capacidades e recursos criados no estrangeiro se tornem competências essenciais 

da empresa (BARNEY, 1991). Para Borini et al. (2006), quanto maiores forem as 

transações baseadas em conhecimento, maior a propensão para a internalização, 

logo maior a probabilidade de a empresa adotar formas de atuação mais complexas 

no exterior, distanciando-se da simples exportação. 

Os fatores motivadores do processo ou relacionados à iniciação da 

internacionalização podem ser caracterizados como fatores racionais, quando ligados 

às características da empresa e de seu ambiente, como a competitividade dos 

produtos da empresa, oportunidades e riscos da exportação, problemas com o 

mercado doméstico, capacidade ociosa, entre outros; ou não-racionais, relacionados 

às características do perfil dos responsáveis pela tomada de decisão, ego do 

empreendedor, cultura da empresa e desejos da alta direção (ROCHA, 1987). 

Rocha (1987) agrupa os motivos de iniciação à exportação em dez fatores. 

Os três primeiros são pedidos inesperados do exterior, existência de capacidade 

ociosa, mercado saturado/muito competitivo, poderiam ser descritos como fatores que 

“empurram” a empresa para o mercado externo. Os seis últimos, produto 

singular/exclusivo, vantagem competitiva da empresa, oportunidades no mercado 

internacional, melhor uso de recursos, maiores lucros, desejo da gerência, podem ser 
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descritos como fatores que “puxam” a empresa para este mercado. Há ainda os 

incentivos governamentais os quais podem ser vistos como um caso “intermediário”.  

Além dos fatores motivadores, a exportação tem sido tradicionalmente uma 

atividade econômica procurada por gestores de todo o mundo por uma série de 

razões: ele utiliza a capacidade operacional ociosa e melhora a eficiência da 

produção; levanta qualidade e padrões de serviço tecnológicos em uma organização; 

fortalece arsenal de armas competitivas da empresa; fornece uma melhor base de 

lucro para recompensar os acionistas e empregados; gera mais fundos para 

reinvestimento e crescimento e diversifica os riscos do negócio, operando em vários 

mercados. Além de ser uma atividade fundamental para a saúde econômica das 

nações, contribuindo de forma significativa no aumento do produto interno bruto (PIB), 

na balança comercial, no crescimento econômico, em novas oportunidades de 

emprego, na produtividade industrial e no aumento da capacidade de produção 

(PIRES, 1992; MOGHADDAM et al., 2012; CYRINO; PENIDO, 2007; FUMAGALLI, 

2013; REIS; FORTE, 2016; LEONIDOU 2000). 

De acordo com o Manual de Exportação Passo a Passo, a exportação assume 

relevância para a empresa, pois é o caminho eficaz para garantir o seu próprio futuro 

em um ambiente globalizado cada vez mais competitivo, que exige das empresas 

brasileiras plena capacitação para enfrentar a concorrência estrangeira, tanto no 

Brasil como no exterior. 

Além disso, o programa “Aprendendo a Exportar” do Governo Federal ressalta 

as seguintes vantagens que a atividade exportadora oferece às empresas:  

- maior produtividade - exportar implica aumento da escala de produção, 

que pode ser obtida pela utilização da capacidade ociosa da empresa e/ou pelo 

aperfeiçoamento dos seus processos produtivos; a empresa poderá, assim, diminuir 

o custo de seus produtos, tornando-os competitivos e aumentando sua margem de 

lucro;  

- diminuição da carga tributária - a empresa pode compensar o 

recolhimento dos impostos internos (IPI, ICMS, COFINS, PIS, PASEP, IOF), para as 

atividades relacionadas às exportações; 

- redução da dependência das vendas internas - a diversificação de 

mercados (interno e externo) proporciona à empresa maior segurança contra as 

oscilações dos níveis da demanda interna;  
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- aumento da capacidade inovadora - as empresas exportadoras tendem a 

ser mais inovadoras que as não-exportadoras; costumam utilizar número maior de 

novos processos de fabricação; adotam programas de qualidade; e desenvolvem 

novos produtos com maior frequência; 

 - aperfeiçoamento de recursos humanos - as empresas que exportam se 

destacam na área de recursos humanos: costumam oferecer melhores salários e 

oportunidades de treinamento a seus funcionários;  

- aperfeiçoamento dos processos industriais (melhoria na qualidade e 

apresentação do produto, por exemplo) e comerciais (elaboração de contratos mais 

precisos, novos processos gerenciais, etc.) - a empresa adquire melhores condições 

de competição interna e externa; 

- imagem da empresa - o caráter de “empresa exportadora” é uma referência 

importante nos contatos da empresa no Brasil e no exterior; a imagem da empresa 

fica associada a mercados externos, em geral exigentes, com reflexos positivos para 

os seus clientes e fornecedores. 

Ortiz, Ortiz e Emeterio (2015) descrevem sobre a internacionalização de PME 

e destacam o papel dos recursos (materiais e não materiais) e capacidades 

(tecnológicas, comerciais, financeiros, humanos e comerciais) necessárias para o 

posicionamento das PME num ambiente competitivo e de globalização. Ao analisarem 

o relacionamento entre os recursos, capacidades e o compromisso de exportação 

para a internacionalização das PMEs, confirmam a existência de uma relação 

significativa entre os diferentes recursos de PMEs e as políticas de exportação das 

PMEs. Descobriram que o tamanho de uma empresa, a extensão da sua cobertura do 

mercado nacional, a sua experiência internacional, compromisso com atividades 

tecnológicas, bem como a experiência internacional de seus gerentes, têm um efeito 

positivo sobre o objetivo de negócios e o sucesso das exportações da empresa. 

Conforme Serrano et al. (2015), também analisaram e descreveram sobre os 

fatores que determinam o sucesso no processo de internacionalização das industrias 

agroalimentares. Em uma pesquisa realizada em indústrias espanholas, destacam 

como fator determinante a necessidade de estruturação eficaz do mercado nacional 

para a internacionalização na maioria das indústrias de alimentos.  Relativamente a 

este ponto, a presença deste efeito é notável nas indústrias mais dinâmicas, nas quais 

o processo de reestruturação causada pelo desenvolvimento do mercado interno era 

mais intenso.  Além disso, a influência do processo de integração europeia tem sido 
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demonstrada na literatura por ser um fator importante para a internacionalização das 

indústrias de alimentos.  

Uma revisão da literatura sobre a internacionalização da empresa permite 

afirmar que, particularmente no caso das empresas de pequeno e médio porte com 

recursos limitados e em geral para todas empresas que irão iniciar os processos de 

exportação, a internacionalização é um processo que requer trabalhos integrados 

entre os departamentos. Os primeiros passos deverão ser a busca pela informação e 

conhecimentos sobre procedimentos de operação de exportação. Os passos iniciais 

para internacionalização das empresas é um processo gradual e necessita um período 

relativamente longo para o amadurecimento. 

Estudos mostram que, no estágio mais elevado de exportação, as 

competências na área de logística, marketing e comércio internacional são vistas 

como sendo as mais importantes. No entanto, uma empresa em fase inicial de 

exportação mostra mais preocupação com a política de comércio internacional, 

regulamentos, finanças internacionais e pesquisa de mercado. As empresas com rica 

experiência em exportação descrevem a gestão estratégica no comércio internacional 

como sendo mais importante do que aquelas com menos experiência de exportação. 

Compreensão das condições de pagamento internacionais foram consideradas muito 

importante por parte das empresas em todas as fases de exportação (TING; GUIJUN; 

BOJUN, 2010).  

Alvarez (2004), sugere que esforços em negócios internacionais e inovação 

de processo com a utilização de programas de promoção de exportação contribui 

positivamente para o desempenho das exportações para MPMEs. Além disso, 

algumas formas de intervenção são melhores do que outras: feiras e missões 

comerciais não afetam a probabilidade de exportar de forma permanente, mas 

encontros de negócios demonstram um impacto positivo e significativo. 

Grater et al., (2014) apresentam um estudo na África do Sul, que demonstram 

que as agências de promoção de exportações utilizam os resultados dos encontros 

de negócios para desenvolver planos estratégicos que visam o aumento das 

exportações de produtos e serviços nos mercados específicos, contribuindo 

significativamente para a unidade de internacionalização do país. 

Esta pesquisa conclui que a estratégia de exportação escolhida pelas 

organizações está relacionada com orientações resultantes das pesquisas realizadas 

referentes às barreiras enfrentadas pelas próprias organizações. Serrano et al. (2015), 
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declara que ações políticas de internacionalização podem planejar melhorias e 

estabelecer novos programas que promovam incentivo á colaboração entre as 

empresas como um mecanismo alternativo para a empresa. Pode, portanto, ser de 

interesse para a produção de programas de apoio à exportação, especialmente para 

as pequenas e médias empresas com foco na promoção da cooperação entre as 

organizações, a fim de melhorar a competitividade da empresa. 

Uma área que vem favorecendo as exportações são as inovações que as 

empresas desenvolvem, ocasionando efeitos positivos de exportação, Negri e Freitas 

(2004); Alarcon e Sanches (2016) e Oura, Zilber e Lopes (2016), sugerem que as 

empresas que realizam inovação tecnológica têm 16% mais probabilidades de serem 

exportadoras que aquelas que não fazem inovações. O aumento de 20% na eficiência 

de escala da média das firmas na indústria brasileira aumentaria em 4,2% a 

probabilidade de a firma ser uma exportadora. 

Para que o processo de internacionalização das empresas ocorra de forma 

adequada, existem algumas exigências, normas, documentações regulamentos e 

acordos necessários que devem ser atendidos durante o processo de exportação. 

Estes assuntos serão discutidos na próxima seção. 

 

2.2 EXIGÊNCIAS DO PROCESSO DE EXPORTAÇÃO COM ÊNFASE EM 

PEQUENAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS  

Para uma empresa exportar seus produtos é importante compreender as 

etapas do processo. As operações de exportação podem ser realizadas de forma 

direta ou indireta. As primeiras se caracterizam pelo fato da empresa fabricante enviar 

os seus produtos sem a intervenção no seu mercado interno de nenhuma outra 

empresa, ou seja, a empresa fabrica e exporta. Já no segundo caso, as empresas 

fabricantes não exportam os produtos que elas produzem, ou seja, os produtos são 

vendidos no mercado interno a outras empresas, que podem ser comerciais 

exportadoras, mais conhecidas como Trading Companies, ou empresas com fins 

comerciais que fazem do comércio internacional uma forma de auferir um faturamento 

maior. As pequenas e médias empresas podem formar ainda cooperativas ou 

associações a fim de promover a venda de seus produtos no exterior, de forma a obter 

ganhos de escala na comercialização externa (CASTRO, 1999). 
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O processo de exportação, segundo CIN e MDIC (2016), consiste 

basicamente das seguintes etapas: Planejamento: etapa para identificar novos 

mercados, verificar escala de produção e venda, conversar com parceiros, habilitar a 

empresa para o processo de exportação e realizar capacitações necessárias;   

Pesquisa de Mercado: avaliar concorrentes, verificar as barreiras técnicas, realizar 

pesquisas e conhecer o país escolhido como destino para o produto; Negociação com 

o Importador: classificação da mercadoria pelo sistema harmonizado1, negociar os 

termos necessário para o comércio, definir preço e modalidade de pagamento; 

Elaboração da fatura Pro Forma: fatura pro forma é como uma fatura comercial, na 

qual se anota todos os itens negociados, mas que ainda não tem valor comercial; 

Envio da fatura Pro Forma ao importador: enviar a fatura pro forma para que possa 

ser gerado o pedido de compra; Solicitar abertura de crédito junto ao banco: o 

importador se dirige ao seu banco no exterior e entrega a carta de crédito ao gerente 

do banco; Elaboração da Fatura Comercial: fatura comercial (commercial invoice) é o 

documento internacional, emitido pelo exportador que, no âmbito externo, equivale a 

Nota Fiscal. Sua validade começa a partir da saída da mercadoria do território nacional 

e ela é imprescindível para o importador desembaraçar a mercadoria em seu país; 

Preparação da Mercadoria: exportador prepara a mercadoria de acordo com o 

solicitado na Carta de Crédito e solicita o início do Registro de Exportação (RE) no 

SISCOMEX; Elaboração do Packing List: Packing List é o documento necessário para 

o desembaraço da mercadoria e para orientação do importador quando da chegada 

dos produtos no país destino. É uma relação, indicando os volumes a serem 

embarcados e os respectivos conteúdos; Emissão da nota fiscal: nota fiscal da 

mercadoria destinada à exportação é utilizada para o trânsito interno da mesma, 

acompanhando-a até o ponto de desembaraço para o exterior. Acompanha a 

mercadoria desde a saída do estabelecimento até o efetivo desembaraço físico junto 

à Secretaria da Receita Federal; Transporte até o porto: Providenciar o pré-transporte 

da mercadoria, até o porto ou fronteira de destino; Despacho Aduaneiro: procedimento 

fiscal pelo qual se processa o desembaraço aduaneiro da mercadoria destinada ao 

exterior; Pagamento de Frete e Seguro: Providenciar o pagamento do frete e do 

                                                           
1 O Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias é uma nomenclatura de 6(seis) 

dígitos de uso múltiplo baseada em uma série de posições subdivididas em 4 (quatro) dígitos, bem 
assim, os códigos numéricos, as notas de seção, de capítulo e de subposição, bem assim as regras 
gerais para interpretação do Sistema Harmonizado (INVEST&EXPORT, 2016). 
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seguro, se negociado com o importador; Recebimento do Conhecimento de 

Embarque: conhecimento de embarque marítimo, também conhecido como Bill of 

Landing (B/L) ou Air Way Bill (AWB), é o documento emitido pela companhia 

transportadora que atesta o recebimento da carga, as condições de transporte e a 

obrigação de entrega das mercadorias ao importador; Desembaraço junto à Receita 

Federal: O desembaraço aduaneiro será registrado no SISCOMEX pelo AFRF 

(Auditor Fiscal da Receita Federal). A averbação é o ato final do despacho de 

exportação e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque da 

mercadoria e do registro dos dados do transportador;  Emissão do Comprovante de 

Exportação: Após a conclusão de toda operação de exportação, será fornecido ao 

exportador, se solicitado, o documento probatório da exportação, emitido pelo 

Siscomex, na Unidade de despacho da mercadoria; Consolidação da Documentação: 

Exportador consolida toda a documentação e envia uma cópia para o importador: Nota 

Fiscal, Registro de Exportação, Fatura Comercial, Carta de Crédito, Conhecimento de 

Embarque, Apólice de Seguro e Comprovante de Exportação; Contratação do 

Câmbio: O fechamento de câmbio é uma fase muito importante no processo de 

exportação, pois é nesse momento que ocorrerá a venda para o Banco, por parte do 

exportador, da moeda estrangeira resultante da operação de exportação. Fechar o 

câmbio significa negociar as dívidas obtidas com a instituição financeira escolhida, a 

uma determinada taxa de câmbio e entregar em data fixada os documentos 

comprobatórios da exportação; Entrega da documentação ao banco: a forma 

negociada para a entrega da moeda estrangeira foi o cumprimento das obrigações 

detalhadas na Carta de Crédito. Ao entregar os documentos da exportação, sem 

discrepâncias com os termos e condições da carta de crédito, a liquidação ocorrerá 

até o 10° dia seguinte ao da entrega dos documentos. Este prazo é razoável para que 

o Banco confira os documentos da exportação com os termos da carta de crédito; 

Liquidação do câmbio e recebimento: liquidação do câmbio é o procedimento de 

entrega da moeda estrangeira ao Banco autorizado que, por sua vez, efetua o 

pagamento do valor equivalente em moeda nacional à taxa de câmbio acertada na 

data do fechamento de câmbio e Envio de Carta de Agradecimento: enviar e-mail de 

agradecimento ao fechar os negócios e manter uma correspondência regular com o 

cliente, fortalecendo os laços comerciais. Se possível, faz-se uma visita ao cliente no 

país de origem para conhecer o mercado e suas necessidades. A Figura 1 mostra a 

sequencia do processo previamente descrito.  
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Figura 1 – Processo de exportação 
Fonte: MDIC, 2016 

 

Segundo Abracomex (2016), o contato inicial entre importadores e 

exportadores tem início de diversas maneiras; por meio da internet, de uma feira ou 

de uma indicação. Independentemente de como for, haverá sempre interesse de uma 

das partes para o fechamento da transação. O interessante é que sempre se tenha 

uma negociação na qual ambas partes saem satisfeitos. 

No início, há a troca de informações do produto e das empresas, não só 

técnicas, mas de demanda mínima, forma de envio, forma de pagamento, em suma, 

todos os pontos necessários para que o comprador tenha plena consciência da 

compra. Quando acontece o interesse da compra, é emitido o primeiro documento do 

comércio internacional, a fatura proforma. Conforme o interesse pela compra 

aumenta, a negociação vai se aprofundando e consolidando. Esta será consumada 

com a emissão da fatura comercial, que é o documento que transitará entre as 

aduanas por onde passar a mercadoria e que consolida todas as informações de 

compra e venda do bem, assim como informações do comprador e vendedor. A partir 

deste momento, inicia-se os trâmites operacionais da prontidão da mercadoria e da 

disponibilidade ao embarque, conforme Incoterms2 (Termos Internacionais de 

                                                           
2 Incoterms é um termo em inglês que é a abreviatura de International Commercial Terms, que em português 
significa "Termos Internacionais de Comércio". Consistem em normas padronizadas que regulam alguns 
aspectos do comércio internacional (MDIC, 2016). 
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Comércio) negociada. Para acompanhamento das atividades de exportação são 

utilizados alguns documentos. Estes serão apresentados na próxima seção. 

 

2.2.1 Documentos da exportação  

Os principais documentos empregados durante o processo de exportação são 

descritos nos itens abaixo. 

a) Fatura proforma  

A fatura proforma é o documento na qual são estipuladas as condições de 

compra e venda da mercadoria. Este documento deverá conter as principais 

informações da negociação:  

• Descrição detalhada da mercadoria;  

• Quantidade, preço unitário e valor;  

• Peso bruto e líquido,  

• Nomes do exportador e do importador;  

• Tipo de embalagem de apresentação e de transporte;  

• Modalidade de pagamento;  

• Termos ou condições de venda – INCOTERMS;  

• Data e local de entrega;  

• Locais de embarque e de desembarque;  

• Prazo de validade da proposta;  

• Assinatura do exportador; e  

• Local da assinatura do importador, que com ela expressa a sua concordância 

com a proposta. Atualmente, a Fatura proforma pode ser substituída por uma cotação 

enviada por fax ou e-mail, que contenha as mesmas informações. 

b) Fatura comercial  

Quando há o aceite na fatura proforma, o vendedor emite a fatura comercial. 

Esse é o documento que consolida todas as informações sobre a negociação de 

compra e venda da mercadoria, contendo todos os pontos inerentes a este processo 

e obrigatoriamente deverá conter os seguintes dados:  

• Nome e endereço, completos, do exportador;  

• Nome e endereço, completos, do importador;  

• Especificação das mercadorias no idioma inglês ou da preferência do 

comprador;  

• Marca, numeração e, se houver, número de referência dos volumes;  
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• Quantidade e espécie dos volumes;  

• Peso bruto dos volumes e peso líquido;  

• País de origem, país de aquisição e país de procedência;  

• Preço unitário e total de cada espécie de mercadoria e, se houver, o 

montante e a natureza das reduções e descontos concedidos ao importador;  

• Frete e demais despesas relativas às mercadorias especificadas na fatura;  

• Condições e moeda de pagamento;  

• Incoterms.  

Segundo a legislação brasileira, esse documento tem que ser em papel 

timbrado do exportador e com assinatura de próprio punho com caneta azul. Não se 

aceita a chancela como originalidade para o documento. 

c) Romaneio (Packing List)  

Este documento é confeccionado pelo exportador e é utilizado tanto no 

embarque como no desembarque da mercadoria. Trata−se de uma relação dos 

volumes a serem exportados e de seu conteúdo e deve conter os seguintes 

elementos:  

• Número do documento;  

• Nome e endereço do exportador e do importador;  

• Data da emissão;  

• Descrição da mercadoria, quantidade, unidade, peso bruto e líquido;  

• Local de embarque e desembarque;  

• Nome da transportadora e data de embarque;  

• Número de volumes, identificação dos volumes por ordem numérica, tipo de 

embalagem, peso bruto e líquido por volume, as dimensões em metros cúbicos.  

Esse documento não precisa ser original.  

d) Conhecimento de embarque  

O conhecimento de embarque é emitido pelo transportador e comprova que a 

mercadoria foi colocada a bordo do meio de transporte. Este documento é aceito pelos 

bancos como garantia de que a mercadoria foi embarcada para o exterior ou houve a 

transposição da fronteira.  

O conhecimento de embarque deve conter:  

• Nome e endereço do exportador e do importador;  

• Locais de embarque e de desembarque;  

• Quantidade marca e espécie de volumes, tipo de embalagem;  



35 
 

  

• Descrição da mercadoria e códigos (SH/NCM/NALADI);  

• Peso bruto e líquido;  

• Valor da mercadoria;  

• Dimensão e cubagem dos volumes;  

• Data do embarque;  

• Valor do frete internacional;  

• Valores de todas as despesas de carga e descarga nos portos;  

• Assinado de próprio punho.  

Dependendo da modalidade de transporte, o conhecimento de embarque 

poderá ter as seguintes denominações:  

• Marítimo − Bill of lading (BL)  

• Aéreo – Airway Bill (AWB)  

• Rodoviário – Conhecimento Rodoviário de Transporte (CRT)  

e) Certificados de origem  

O objetivo deste documento é o de atestar que o produto é, efetivamente, 

originário do país exportador. Sua emissão é essencial nas exportações para países 

que concedem preferências tarifárias. Os Certificados de Origem são fornecidos por 

entidades credenciadas, mediante a apresentação da fatura comercial.  

São modelos de Certificados de Origem:  

• Certificado de Origem MERCOSUL;  

• Certificado de Origem ALADI;  

• Certificado de Origem SGP (Form A);  

• Certificado de Origem SGPC.  

A escolha do certificado será conforme os acordos bilaterais e multilaterais 

que o Brasil tenha com o país do importador. Estes acordos estão explicados na seção 

2.2.2. 

f) Registro de exportação 

O registro de exportação (RE) no SISCOMEX é um conjunto de informações 

de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal, que caracteriza a operação de 

exportação de uma mercadoria e define o seu enquadramento legal.  

g) Declaração de despacho de exportação  

A declaração de exportação é formulada pelo exportador ou por seu 

representante (despachante aduaneiro), por intermédio do SISCOMEX. A declaração 

de Despacho de Exportação (DDE) marca o início do despacho aduaneiro e deverá 
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ser apresentada à unidade da Receita Federal competente onde esteja ocorrendo a 

liberação e/ou embarque.  

i) Registro de operação de crédito  

Devem constar do registro de operação de crédito (RC) as informações de 

caráter cambial e financeiro referentes a exportações com prazo de pagamento 

superior a 180 dias (prazo que caracteriza as exportações financiadas), contado a 

partir da data do embarque como também aquelas com financiamento. Ou aquelas 

com incidência de juros, independente o prazo. O preenchimento do RC e o seu 

deferimento devem ser anteriores ao preenchimento do RE.  

O exportador, diretamente ou por intermédio de seu representante legal 

(despachante aduaneiro), é responsável pela prestação de todas as informações 

necessárias ao exame e processamento do RC, que é feito por meio do SISCOMEX. 

j) Registro de venda  

O registro de venda (RV) deve ser preenchido nos casos de produtos 

negociados em bolsas internacionais de mercadorias ou de produtos primários 

(commodities). O preenchimento do RV no SISCOMEX deve ser anterior ao 

preenchimento do Registro de Exportação (RE) da mercadoria.  

k) Nota Fiscal  

Este documento deverá acompanhar a mercadoria desde a saída do 

estabelecimento do exportador até o seu embarque para o exterior. A nota fiscal deve 

ser emitida em moeda nacional, com base na conversão do preço FOB, em Reais, 

pela taxa do Dólar no fechamento de câmbio do dia anterior e deverá conter todas as 

informações da operação e das partes.  

2.2.2 Despacho aduaneiro de exportação  

Trata−se do procedimento fiscal de desembaraço da mercadoria destinada ao 

exterior, com base nas informações contidas no RE, na Nota Fiscal (primeira via) e 

nos demais documentos apresentados para verificação das autoridades aduaneiras. 

O despacho aduaneiro de exportação (DAE) é processado por intermédio do 

SISCOMEX e acontece conforme a Figura 2.  

Habilitação no Siscomex
Credenciamento do 

Representante
Controle Administrativo da 

Secex
Registro da Declaração de 

Exportação

Procedimentos Preliminares
Início do despacho de 

Exportação

 
Figura 2 – Etapas para o processo aduaneiro 
Fonte: Abracomex, 2016 
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O DAE deverá acontecer em local alfandegado ou autorizado pela Receita 

Federal do Brasil (RFB). Normalmente acontecem quando a mercadoria já se encontra 

neste ambiente. Os despachos aduaneiros de exportação podem, conforme as 

características especificas da operação, ser realizados com ou sem registro no 

SISCOMEX. 

De forma resumida, o despacho de exportação está sujeito às seguintes 

etapas, conforme Figura 3: O registro da DDE inicia o despacho de exportação. Na 

formulação da DDE, o Sistema aproveitará os dados e informações dos RE, já obtidos 

anteriormente. Na DDE são inseridos os dados de embarque da mercadoria.  

Em casos específicos, previstos na legislação, o despacho é feito por meio de 

Declaração Simplificada de Exportação (DSE), hipótese em que é dispensado o RE. 

A mercadoria normalmente já se encontra no recinto autorizado pela RFB, ou seja, a 

mercadoria estará em um REDEX, porto seco, porto, aeroporto, ou ponto de fronteira 

para que seja feito o despacho ao exterior. 

A próxima etapa é a confirmação da presença da carga. Esta etapa se refere 

à confirmação da presença da carga pelo depositário, em recinto alfandegado, ou pelo 

exportador, em local não alfandegado. O depositário da carga acessa o SISCOMEX 

e faz a vinculação da carga física com a DDE. É essa etapa que dá validação a DDE. 

Após a informação da presença da carga, o exportador ou seu representante deverá 

entrar no SISCOMEX e enviar a declaração para despacho. Nesse momento, após o 

envio via sistema da declaração de exportação que será parametrizada. Nessa etapa 

será realizada a parametrização, ou seja, a seleção, pelo SISCOMEX, dos despachos 

de exportação para um dos seguintes canais de conferência aduaneira: verde, laranja 

ou vermelho, submetendo−se aos seguintes procedimentos:  

 Canal verde: são dispensados o exame documental e a verificação da 

mercadoria. O desembaraço é feito automaticamente pelo SISCOMEX;  

 Canal laranja: é realizado apenas o exame documental, dispensando−se a 

verificação da mercadoria;  

 Canal vermelho: o despacho é submetido tanto ao exame documental quanto 

à verificação da mercadoria.  

Após a parametrização, os despachos de exportação selecionados para os 

canais laranja e vermelho serão distribuídos para os Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil (AFRFB), para análise e tratativas. Estes analisarão conforme a 

legislação e cada tratamento administrativo pertinente à mercadoria e classificação. 
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Até que o fiscal esteja certo da liberação, ele poderá fazer quantas exigências julgar 

necessárias. Uma vez designado, o AFRFB fará o exame documental do despacho, 

caso o mesmo tenha sido selecionado para o canal laranja, conferindo se os dados 

constantes na DDE ou DSE coincidem e se harmonizam com as informações da 

documentação instrutiva do despacho.  

Caso o despacho tenha sido selecionado para o canal vermelho, o AFRFB 

efetuará o exame documental e a verificação da mercadoria. O desembaraço da 

mercadoria será necessariamente registrado no Sistema, pelo AFRFB responsável. 

Esses procedimentos são realizados antes do embarque da mercadoria e a mesma 

somente embarcará, após o desembaraço aduaneiro pela Receita Federal do Brasil.  

Feita a liberação da mercadoria é registrado no sistema, ficando a mercadoria 

autorizada a embarcar ou fazer a transposição da fronteira. Ou seja, ela poderá 

embarcar para o seu destino final. O transportador da mercadoria registrará os dados 

de embarque em até sete dias depois de realizado o embarque da mercadoria para o 

exterior, com base nos documentos por ele emitidos. A averbação é o ato final do 

despacho de exportação e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do 

embarque da mercadoria. A averbação será feita, no Sistema, após a confirmação do 

efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados pertinentes pelo 

transportador.  

Registrados os dados de embarque, se os dados informados pelo 

transportador coincidirem com os registrados no desembaraço da DDE ou DSE, 

haverá averbação automática do embarque pelo Sistema. Caso contrário, Alfândega 

irá analisar a documentação apresentada, confrontando−a com os dados relativos ao 

desembaraço e ao embarque, efetuando−se a chamada averbação manual, com ou 

sem divergência. Muitos exportadores não se atentam para essa situação, mas é uma 

etapa importante, porque segundo a legislação, a Averbação do Embarque é a 

efetivação do embarque da mercadoria ou da transposição da fronteira. Os bancos 

somente poderão efetivar o fechamento de câmbio para o exportador, uma vez que a 

DDE esteja averbada. Na prática, muitos não levam à risca essa regra (ABRACOMEX, 

2016). Concluída a operação de exportação, com a sua averbação no Sistema, será 

fornecido ao exportador, quando solicitado, o documento comprobatório da 

exportação, emitido pelo SISCOMEX, na Unidade de despacho da mercadoria.  
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Figura 3 - Fluxograma do despacho de exportação – DDE 
Fonte: Abracomex, 2016 

 

Para ampliar o acesso aos mercados externos são utilizados os Acordos 

Comerciais (ou de livre comércio), que reduzem barreiras ao comércio de bens e 

serviços e investimentos entre países. A principal cláusula dos tratados é a diminuição 
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de tarifas de importação para facilitar a entrada e a saída de bens entre os países que 

fazem parte do acordo. Na maioria dos casos a tarifa é reduzida a zero. Redução 

barreiras regulatórias de bens, investimentos externos, serviços, propriedade 

intelectual e até para compras governamentais também são compromissos acertados 

entre os países em negociações de abertura comercial. No próximo item serão 

descritos alguns acordos que o Brasil faz parte. 

 

2.2.3  Acordos comerciais 

Um acordo comercial é feito para associar comercialmente um grupo de país 

(dois ou mais países). As finalidades são diversas, entre elas estão a isenção de 

tarifas alfandegárias, união econômica, incentivo e desburocratização das trocas 

comerciais. Negociar um acordo comercial é ampliar o acesso ao mercado externo, 

mediante maiores preferências para os produtos do país com capacidade real ou 

potencial de exportação. Os principais blocos econômicos que o Brasil faz parte são: 

Mercado Comum do Sul (Mercosul); Sistema Global de Preferências Comerciais entre 

Países em Desenvolvimento (SGPC); Sistema Geral de Preferências (SGP) e ALADI 

(Associação Latino-Americana de Integração). 

O Mercosul se caracteriza pelo regionalismo aberto, ou seja, tem como 

objetivo o aumento do comércio e o estímulo ao intercâmbio com outros parceiros 

comerciais. São associados ao Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, 

Venezuela, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador. O principal objetivo é a União 

Aduaneira, o Mercosul possui um Código Aduaneiro próprio, além disto visa a 

formação de mercado comum entre as partes, permitindo a livre circulação de bens, 

serviços e fatores de produção, estabelece uma tarifa externa comum e a adoção de 

uma política comercial conjunta em relação a terceiros, outro objetivo relevante do 

Mercosul é o compromisso das partes em harmonizar a legislação nas áreas 

pertinentes, a fim de fortalecer o processo de integração. Para o processo de 

exportação ser beneficiado pela União Aduaneira do Mercosul, a empresa 

exportadora precisa emitir um documento chamada de Certificado de Origem, o 

documento descreve a origem da mercadoria, podendo então se beneficiar no 

tratamento tarifário preferencial (MDIC, 2016). 

O SGPC foi criado com o objetivo de funcionar como uma instância para o 

intercâmbio de concessões comerciais entre os membros de 77 países, e pretende 

ser um instrumento para a promoção do comércio entre os membros do Grupo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Objetivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarifas_alfandeg%C3%A1rias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burocracia
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Entretanto, dos 77 países, apenas 40 são países participantes do SGPC, entre os 

quais o Brasil. Por meio do intercâmbio de concessões comerciais entre seus 

membros, o SGPC objetiva promover e ampliar os laços comerciais entre os países 

em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina, não somente em benefício 

próprio, mas também em benefício do comércio global. Através do comércio exterior, 

os participantes do SGPC aspiram incrementar sua participação na economia global, 

identificando complementaridades entre as suas economias, de modo a abrir o 

enorme potencial para a cooperação comercial existente. No Brasil, o Acordo entrou 

em vigor em maio de 1991. 

O SGP, estabelece um esquema distinto, definindo a lista de produtos 

cobertos, redução tarifária concedida, a tarifa praticada sob o benefício do SGP, a 

documentação exigida, bem como os requisitos das regras de origem necessários 

para usufruir o benefício. Para a obtenção do benefício, determinadas normas deverão 

ser cumpridas em atendimento ao estabelecido pelos países outorgantes: Cobertura 

do produto pelo esquema do país outorgante; produto deve ser originário do país 

exportador; atender as condições de transporte direto do produto para o país 

importador; apresentar a comprovação de origem por meio do Certificado de origem; 

Formulário A do Banco do Brasil; ou Declaração na fatura. O certificado de origem e 

Formulário A é o documento solicitado para a comprovação de origem a fim de se 

beneficiar do tratamento tarifário junto às aduanas dos países outorgantes. O Banco 

do Brasil é a entidade responsável pela chancela do Formulário A mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: O Formulário A (que pode ser adquirido nas 

agências emissoras do Banco do Brasil S.A.) preenchido, em inglês ou francês, pelo 

próprio exportador; fatura comercial; registro de exportação; Quadro demonstrativo de 

preço. 

O ALADI, foi criada em 1980 para promover o desenvolvimento econômico e 

social da região, em processo de integração que visa ao estabelecimento, de forma 

gradual e progressiva, de um mercado comum latino-americano. Atualmente, são 

membros da ALADI: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, 

México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela (ITAMARATY, 2016). Os 

principais objetivos do ALADI são: Estabelece acordos comerciais entre os países-

membros; toma ações convergentes em busca do estabelecimento de um mercado 

comum latino-americano; cria mecanismos de cooperação tecnológica e científica; 

facilita a abertura dos mercados entre os países-membros, buscando reduzir tarifas 
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alfandegárias e elimina obstáculos administrativos e técnicos e promove o 

desenvolvimento social da região de forma equilibrada e harmônica (MDIC, 2016). 

A Organização Mundial do Comercio (OMC) surgiu da necessidade em 

disciplinar as transações comerciais entre países, fomentando a prática do comércio 

e evitando medidas protecionistas de mercados. Os meios que formam a base legal 

entre os países membros da OMC são os acordos e regras adotados entre os 

membros e que tem por objetivo a transparência e a acessibilidade das partes 

evitando assim o protecionismo. Em linhas gerais o objetivo maior da OMC é reduzir 

o nível de barreiras técnicas ao comércio através dos acordos adotados entre os 

países membros. 

De acordo com a United Nations Conference on Trade and Development - 

Unctad (2010), as medidas regulatórias utilizadas pelos países no comércio 

internacional podem ser divididas em tarifárias e não tarifárias. As medidas não 

tarifárias são decisões políticas, com exceção do uso de tarifas, que podem ter efeitos 

econômicos potenciais sobre o comércio internacional de bens, sobre as quantidades 

comercializadas, preços, ou sobre ambos. Elas são classificadas em técnicas e não 

técnicas. As medidas técnicas englobam as Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 

(SPS) e as Medidas Técnicas ao comércio (TBT); já as não técnicas se referem a 

regras e normas relativas a controle de preços, quantidades, finanças, subsídios, 

dentre outras. 

Desde a criação da OMC, em 1995, as medidas não tarifárias mais utilizadas 

têm sido as medidas técnicas, isto é, as notificações aos acordos SPS e TBT. Essas 

notificações são documentos que os países importadores enviam à OMC como forma 

de normatizar ou regulamentar os produtos comercializados, com objetivos de 

proteger a saúde humana, animal, vegetal e o meio ambiente, contra os riscos 

associados ao consumo de produtos provenientes de outros países. Em outras 

palavras, as normas e regulamentos existentes nas notificações SPS e TBT 

determinam as características que os produtos devem possuir, para que possam 

entrar nos mercados de importação. Referente às medidas sobre a segurança 

alimentar observa-se a existência de dois acordos principais: o TBT (Technical 

Barriers to Trade) e o SPS (Application os Sanitary and Phytosanitary Measures).  
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2.2.3.1 Technical Barriers to Trade (TBT) – Barreiras Técnicas do Comércio 

Esse acordo reconhece que cada país tem por direito estabelecer suas 

próprias regras no que tange à proteção da saúde e vida das pessoas e dos animais 

ou à preservação dos vegetais, para a proteção do meio ambiente ou em defesa de 

outros interesses dos consumidores. Tais fatores caracterizam objetivos legítimos que 

justificam medidas restritivas. No entanto, o acordo sugere que os regulamentos 

técnicos sejam embasados em normas internacionais para que haja uniformidade de 

demandas, evitando assim obstáculos desnecessários ao comercio. 

Barreiras técnicas são caracterizadas quando o produtor/exportador precisa 

alterar seu produto para cumprir as exigências feitas pelos parceiros comerciais, a fim 

de assegurar aspectos relacionados à saúde, segurança, ambiente, bem como 

aspectos de proteção ao consumidor. Esses requisitos podem ser impostos por 

instituições públicas, no caso das regulamentações técnicas, e por organizações não-

governamentais, em se tratando de barreiras não-regulatórias e normas (FARIA e 

BURNQUIST, 2015). 

O Acordo TBT tem entre seus objetivos garantir que as normas e padrões 

técnicos elaborados e aplicados pelos países, tais como exigências de embalagem e 

rotulagem e procedimentos para avaliação de conformidade com as normas e padrões 

técnicos, não criem obstáculos desnecessários ao comércio internacional. Conforme 

estabelece em suas provisões gerais, abrange tanto produto industrial quanto 

agrícola.  

 

2.2.3.2 Application os Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) - Aplicação 

de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias 

Acordo que regula as medidas sanitárias e fitossanitárias que são 

demandadas durante todo o processo de fabricação de alimentos. Como exemplos 

dessas medidas é possível citar as inspeções regulares dos produtos, zonas livres de 

enfermidades para os animais e vegetais, regulação das especificações quanto à 

quantidade máxima de pesticidas aplicados aos vegetais e a exclusão do uso de 

aditivos nos alimentos. 

Assim como no acordo de barreiras técnicas, recomenda-se a utilização de 

normas e padrões internacionais para que haja uniformidade das demandas entre os 

diversos países. De acordo com Fermam (2003) presumir-se-á que as medidas 

sanitárias e fitossanitárias devem ser compatíveis com as disposições pertinentes ao 
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Acordo SPS e do GATT 1994, além disso, incentiva-se também a participação dos 

países-membros em organizações internacionais competentes e seus órgãos 

auxiliares, como a Comissão do Codex Alimentarius. 

Os acordos multilaterais relacionados a barreiras técnicas (Acordo TBT) e 

medidas sanitárias e fitossanitárias (Acordo SPS) firmados no âmbito da OMC 

apontam, de forma clara, que têm por objetivo permitir que os países mantenham ou 

introduzam as exigências consideradas necessárias para prover proteção à saúde 

humana, animal e de plantas, preservando o meio ambiente. No entanto, ao mesmo 

tempo em que facilitam a proteção, esses acordos visam impedir que os países 

utilizem medidas técnicas e sanitárias com fins protecionistas (MELO et al., 2014). 

Além dos acordos comerciais, algumas normas são exigidas para o processo de 

exportação de produtos, principalmente para União Europeia. 

 

2.2.4 Normas 

Neste item serão apresentadas as principais legislações e normas que 

relacionem alimentos e exportações. Segundo Melo et al. (2014), o aumento da 

sensibilização para as questões de segurança alimentar levou uma utilização intensiva 

de medidas sanitárias, fitossanitárias, regulamentos e normas relacionadas com a 

qualidade, impondo exigências para os países exportadores de todo o mundo. 

Schuster e Maertens (2014) fizeram uma pesquisa com 87 empresas no Peru, e não 

encontraram evidências de que as exigências de certificações reduzissem o 

desempenho das exportações das empresas, nem em questões de volumes e nem 

nos valores de exportação.  

2.2.4.1 Sistema HACCP 

Inserido na coleção de padrões gerados e reconhecidos internacionalmente 

pelo CODEX está o “Código de Práticas Internacionais Recomendadas em Princípios 

Gerais de Higiene Alimentar” (CAC/RCP 1-1969).  

De acordo com os textos básicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

de Alimentos (ANVISA), os princípios do CAC/RCP basicamente “recomendam uma 

abordagem baseada no sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). 

Em português lê-se como Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC 

e é um meio de aumentar a inocuidade alimentar”. 
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Fermam (2003), afirma que é crescente a aceitação do Sistema HACCP em 

todo o mundo, por indústrias, governos e consumidores e informa sobre as adoções 

mais relevantes: 

• Em 1972, o FDA implementou o HACCP para alimentos enlatados com baixa 

acidez. Atualmente, o FDA e o United States Department of Agriculture - 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) exigem o HACCP para 

produtos pesqueiros (desde dezembro/1995) e para carnes e aves (desde julho/1996). 

Desde janeiro de 2001, o FDA exige que os produtores de sucos de frutas – 

americanos e estrangeiros – usem os princípios HACCP nos seus processos de 

industrialização. A mesma exigência se faz presente no caso da exportação de suínos; 

• Com a publicação pelo governo brasileiro, em novembro de 1993, da portaria 

do Ministério da Saúde de n° 1428/93, ficou estipulado que todos os estabelecimentos 

que trabalham com alimentos, são obrigados a adotar a sistemática de controle 

preconizada pelo Método HACCP, a partir do ano de 1994; 

• Na União Europeia, através da Diretiva do Conselho 93/43/CEE, relativa à 

higiene dos gêneros alimentícios. Esta Diretiva foi incorporada ao Livro Branco sobre 

a Segurança dos Alimentos, de 12 de janeiro de 2000. 

• O Canadá introduziu em 1993, através do esforço conjunto com a indústria 

pesqueira, seu programa Quality Management Program – Programa de 

Gerenciamento da Qualidade (QMP). Este foi considerado o primeiro programa, no 

mundo, obrigatório de inspeção baseado em HACCP, em virtude do que cerca de 

2000 planos HACCP foram aprovados. Agora esse país avança na implementação de 

seu Agriculture Canada's Food Safety Enhancement Program - Programa de 

Melhoramento da Segurança Alimentar da Agricultura do Canadá, um sistema para a 

garantia da inocuidade de todos seus alimentos, o que estimula ainda mais a adoção 

do enfoque HACCP. 

• Nos países de língua inglesa do Caribe, durante o período 1996-1999, foram 

realizados quatro cursos sobre inspeção de carnes vermelhas, aves e produtos 

pesqueiros, baseados na metodologia HACCP, atividades que permitiram a 

capacitação de 120 inspetores desta sub-região. 

Os limites ambientais e barreiras técnicas expostas são relevantes para 

levantar as relações que, durante o seu ciclo de vida, o produto terá no meio ambiente. 

Juntamente com outros fatores, como custos, assistências, aspectos legais culturais 
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e estéticos, os requisitos ambientais devem ser levados em consideração desde a 

primeira fase do desenvolvimento de um produto.  

 O método APPCC está estabelecido na legislação por meio de leis, decretos 

e portarias (Portarias nº1428 / 93 e nº326 / 97 do Ministério da Agricultura (MA); 

Portarias n.º / 98 e n.º / 98 do MA), e os requisitos do método estão rapidamente 

tornando-se uma parte integrante do comércio internacional de produtos alimentícios, 

apesar de ainda não ter uma aplicabilidade pelas pequenas indústrias de alimentos, a 

validação dos planos de HACCP estão favorecendo parceria comerciais (LEE; 

HATHAWAY 1999). 

O método APPCC é uma abordagem sistemática na aplicação de princípios 

técnicos e científicos de prevenção, que tem por finalidade assegurar as condições de 

proteção, segurança do alimento e inocuidade dos processos de produção, 

manipulação, transporte, distribuição e consumo dos alimentos, por meio da aplicação 

de medidas de controle e detecção de contaminação, direta ou indireta, por agentes 

físicos, químicos, biológicos e microbiológicos (ROUGEMONT, 2014).   

Segundo o Codex Alimentarius, o sistema de HACCP consiste em seguir os 

seguintes princípios:  

 Identificar os perigos e analisar os riscos de severidade e probabilidade de 

ocorrência;  

 Determinar os pontos críticos de controle necessários para controlar os 

perigos identificados;  

 Especificar os limites críticos para garantir que a operação está sob controle 

nos pontos críticos de controle (PCC);  

 Estabelecer e implementar o monitoramento do sistema;  

 Executar as ações corretivas quando os limites críticos não foram atendidos;  

 Verificar o sistema; e  

 Manter registros.  

 Estudos de Hufbauer, Kotschwar e Wilson (2002), demonstram que mais de 

80% das transações comerciais mundiais são afetadas por padronizações. 

Argumenta-se que uma parcela considerável das análises dos impactos de medidas 

sanitárias e fitossanitárias são orientadas para países desenvolvidos, entretanto, os 

efeitos de tais medidas são mais expressivos para países em desenvolvimento, visto 

que, nesses países a agricultura e a indústria de alimentos possuem relativa 
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importância na pauta exportadora, aliada a menor capacidade técnica de atendimento 

as exigências do acordo SPS, por serem muito abrangentes e para diferentes grupos 

de alimentos.  

O aumento da sensibilização para as questões de segurança dos alimentos 

levou a uma utilização intensiva de medidas sanitárias, fitossanitárias e regulamentos 

e normas relacionadas com a qualidade, impondo certa dificuldade para os países 

exportadores em todo o mundo. Melo et al. (2014) sugerem que um aumento no rigor 

tem um efeito negativo nos volumes exportados, e a redução é maior se o rigor 

aumentar nos países desenvolvidos.  

Outra certificação da área de segurança de alimentos é a certificação Safe 

Quality Food (SQF) - Segurança da Qualidade Alimentar (SQA) baseada na APPCC 

e no Sistema de Gestão da Qualidade, que utiliza o Comitê Consultivo Nacional sobre 

Critérios Microbiológicos para Alimentos (NACMCF) e os princípios e diretrizes do 

Codex Alimentarius. A certificação estabelece as regras que uma empresa deve 

seguir a fim ajudar a garantir a segurança e a qualidade de seu produto e declara o 

que a organização produz, processa, prepara e manuseia com relação aos produtos 

alimentares de acordo com os mais altos padrões. O SQF foi concebido como um 

programa de segurança alimentar, mas também abrange a qualidade de produtos. A 

norma SQF, pode ser aplicada para todos os setores da indústria de alimentos desde 

a produção primária até o transporte e a distribuição.  

Os produtos produzidos sob a certificação SQF mantem um alto grau de 

aceitação nos mercados globais. A certificação consiste em dois códigos, SQF 1000 

para a produção primária (agricultura) e o código SQF 2000 para fabricação de 

alimentos e serviços do setor de alimentos.  O programa SQF foi inicialmente 

desenvolvido na Austrália no início de 1990.   

  

2.2.4.2 ISO 22000 

 Uma das principais estratégias de competição adotada pelas empresas do 

setor alimentício brasileiro é a certificação de produtos, que deixa de ser apenas uma 

exigência técnica e passa representar uma vantagem competitiva em termos de 

estratégia empresarial. Dentre certificações na área de alimentos, a ISO 22000 é 

especifica aos requisitos para o sistema de gestão da segurança de alimentos, pois 

uma organização da cadeia produtiva de alimentos precisa demonstrar sua habilidade 
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em controlar os perigos, a fim de garantir que o alimento está seguro no momento do 

consumo humano (ZEIDAN et al., 2008). 

A ISO 22000 é constituída por oito capítulos, sendo os primeiros três 

referentes ao objetivo e campo de aplicação da norma, referência normativa e termos 

e definições aplicáveis à sua interpretação. Os requisitos relacionados ao sistema de 

gestão da segurança dos alimentos encontram-se definidos entre os capítulos quatro 

e oito, especificando os mesmos, um conjunto coerente de processos de modo 

permitindo a alta direção, uma concretização dos objetivos e cumprindo a política de 

Segurança Alimentar. As condições estabelecidas na norma referem- se e relacionam-

se de uma forma geral, com a responsabilidade da gestão, com a gestão dos recursos 

humanos da organização, com o planejamento dos processos de produção com o 

objetivo de produzir e garantir a segurança dos seus produtos, bem como, com as 

atividades de validação e verificação das metodologias rumo á melhoria contínua, 

suportada por desenvolvimento de documentos, comunicação e adequação ao risco 

(COELHO, 2013).   

O tema “segurança alimentar” não é um assunto recente sendo discutido em 

esfera internacional. A preocupação com a qualidade de produtos alimentícios vem 

desde as sociedades da Grécia e Roma antiga, nas quais foi possível evidenciar 

registros de controle sobre a pureza e qualidade de cervejas e vinhos, além de um 

sistema organizado para proteção dos consumidores contra fraudes nos alimentos 

(QUEIMADA, 2007). 

 Analisando a história contemporânea e traçando uma linha do tempo é 

possível identificar alguns fatos relevantes que serviram de base para a organização 

atual sobre segurança alimentar, sendo eles: 

 - Ano de 1943: Decisão sobre a criação de um conselho alimentar; 

 - Ano de 1948: Criação da OMS; 

 - Ano de 1953: Assembleia Mundial da OMS faz um alerta sobre a utilização 

indiscriminada de aditivos nos alimentos; 

 - Ano de 1953: Realizada conferência entre membros da Food and 

Agriculture Organization - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO)/OMS recomenda que seja criada um conselho para administração 

de químicos nos alimentos; 

 - Ano de 1960: Conferencia regional europeia reconhece a necessidade da 

criação de acordos internacionais para padrões mínimos de controle dos alimentos; 



49 
 

  

 - Ano de 1961: É aprovada a resolução para criação do Codex Alimentarius; 

 - Ano de 1963: É estabelecido o programa e os países membros adotam o 

estatuto do Codex Alimentarius. 

Pode-se afirmar que os princípios aplicados às vendas internacionais são 

iguais aos usados nas vendas nacionais, porém, a distância entre o fornecedor e o 

consumidor final as torna mais complexas. Isto amplia a probabilidade de ocorrerem 

erros que podem levar ao fracasso da operação e à consequente frustração da 

empresa exportadora. Além das normas nacionais e internacionais, existem alguns 

regulamentos e requisitos que as empresas devem cumprir para a correta exportação 

de seus produtos. 

 

2.2.5  Regulamentos e requisitos para exportação de produtos alimentícios 

Brasil-União Europeia  

A crescente exigência internacional por produtos seguros conduziu as 

autoridades brasileiras a seguirem a tendência de elaboração de leis e normas que 

disciplinem a produção de alimentos. Muitas destes padrões normativos são 

traduções de outros adotados em mercados mais desenvolvidos e que se tornaram, 

pelo pioneirismo, referência para aqueles que se seguiram (ROUGEMONT, 2014). O 

Ministério da Saúde, por meio da ANVISA, e o Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, vêm sistematicamente produzindo leis que regulam as 

atividades de produção, industrialização e comercialização de alimentos. 

Os principais textos legais relacionados a exportação e que devem ser 

seguidos por todos os produtores de alimentos são: 

 Portarias do Ministério da Saúde: 

o Nº 1428 de 1993 – Boas Práticas de Fabricação de Alimentos e Análise de 

Perigo e Pontos Críticos de Controle; 

o Nº 326 de 1997 - Boas Práticas de Fabricação de Alimentos; 

o RDC 275 de 2002 da ANVISA – Procedimentos Operacionais Padrões e 

APPCC; 

o Nº RDC 12 da ANVISA – Padrões Microbiológicos e Sanitários para Alimentos; 

 Portarias do Ministério da Agricultura: 

o Nº 11, 12 e 13 de 1993 – APPCC para pescados; 

o Nº 46 de 1998 – Produtos de origem animal; 
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o Nº 40 de 1997 – APPCC para bebidas e vinagres; 

o Nº 368 de 1997 – BPF para produtos agropecuários. 

O Quadro 1 apresenta a legislação pertinente a cada órgão nacional, e os 

respectivos órgãos de referência. 
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ÓRGÃO LEGISLAÇÃO 

RECEITA FEDERAL 

 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

- IN SRF nº 28, de 27 de abril 1994 - Disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação. 
- IN SRF nº 611, de 18 de janeiro de 2006 - Dispõe sobre a utilização de declaração simplificada na importação e na exportação. 

 REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS 

- IN RFB nº 1.600, de 14 de dezembro de 2015 - Dispõe sobre a aplicação dos regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e 
de exportação temporária. 

- IN SRF nº 248, de 25 de novembro de 2002 - Dispõe sobre a aplicação do regime de trânsito aduaneiro. 
- IN SRF nº 241, de 6 de novembro de 2002 - Dispõe sobre o regime especial de entreposto aduaneiro na importação e na exportação. 
- IN SRF nº 266, de 23 de dezembro de 2002 - Dispõe sobre o regime de Depósito Alfandegado Certificado. 
- IN SRF nº 409, de 19 de março de 2004 - Dispõe sobre o regime aduaneiro especial de depósito afiançado operado por empresa de 

transporte aéreo internacional. 

 BENS DE VIAJANTE 

- IN RFB nº 1.059, de 2 de agosto de 2010 - Dispõe sobre os procedimentos de controle aduaneiro e o tratamento tributário aplicáveis 
aos bens de viajante. 

 REMESSA EXPRESSA 

- IN RFB nº 1.073, de 1º de outubro de 2010 - Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação e despacho 
aduaneiro de importação e de exportação de remessas expressas. 

 HABILITAÇÃO NO SISCOMEX 

- IN RFB nº 1.603, de 15 de dezembro de 2015 - Estabelece procedimentos de habilitação de importadores, exportadores e 
internadores da Zona Franca de Manaus para operação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e de credenciamento de seus 
representantes para a prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro. 

- Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) - Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas 
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 

- Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro) - Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a 
fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. 

ANVISA 

- Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969 - Institui normas básicas sobre alimentos. 
Certidão de Exportação - 

https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=475&sArea=Alimento 
- Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os 

Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 
- Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999 - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, e dá outras providências 
- Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 - Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento 

sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 
1976, e dá outras providências. 

- RDC nº 81, de 5 de novembro de 2008 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados para fins de Vigilância 
Sanitária. 

(continua) Quadro 1– Regulamentos Nacionais para Exportação de Alimentos 

Fonte: Elaborada pela autora.1 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=13448
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15544
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70297
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15125
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15117
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15147
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15309
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16026
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=16040
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70354
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0986.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm#art88
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9782.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8077.htm
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/02dd8800474597549fd3df3fbc4c6735/RDC+no++81+2008.pdf?MOD=AJPERES
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ÓRGÃO LEGISLAÇÃO 

MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA 

PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO 

Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991 -Dispõe sobre a política agrícola 
- Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952 -Institui o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 

e obriga o MAPA a inspecionar animais e produtos derivados nos portos marítimos e fluviais e nos postos de fronteira. Institui o Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal e obriga o MAPA a inspecionar animais e produtos derivados nos portos 
marítimos e fluviais e nos postos de fronteira. 

- Lei nº 6.198, de 26 de dezembro de 1974 - obriga o MAPA a fiscalizar produtos destinados à alimentação animal nos portos e no 
postos de fronteira. Obriga o MAPA a fiscalizar produtos destinados à alimentação animal nos portos e nos postos de fronteira. 

- Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 - obriga a União a fiscalizar a importação de agrotóxicos 
- Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988 - Dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do 

vinho, e dá outras providências. 
- Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994 - Dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a 

fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão Inter setorial de Bebidas e dá outras providências. 
- Decreto nº 24.114 de 12 de abril de 1934. - Organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e dá outras 

providências 
- Instrução Normativa nº 51, de 7 de novembro de 2011 
- Instrução Normativa SDA/MAPA nº 20, de 17 de agosto de 2010 
- Instrução Normativa MAPA n° 29, de 25 de julho de 2013 - Para a emissão de Certificado Fitossanitário ou Certificado Fitossanitário 

de Reexportação 
- Instrução Normativa MAPA n° 29, de 25 de julho de 2013 combinado com os procedimentos da Instrução Normativa MAPA nº 36, de 

10/11/2006 - para a certificação fitossanitária, de produtos de origem vegetal estará condicionado às exigências fitossanitárias do país importador, 
que deverá ser apresentado ao VIGIAGRO pelo exportador 
- Anexo IN 51/2011 - Lista de NCM de produtos que atenderão os critérios regulamentares e os procedimentos de fiscalização, inspeção, controle 
de qualidade e sistemas de análise de risco, fixados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

- Habilitação para Comércio Internacional no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 

Portaria MCT nº 764, de 07 de agosto de 2013 - Divulga as Diretrizes-Gerais para Exportação de Bens Relacionados à Área Biológica 
e Serviços Diretamente Vinculados e as Instruções para Realização de Operações de Exportação de Bens Relacionados à Área Biológica e 
Serviços Diretamente Vinculados, aprovadas por meio da Resolução nº 21, de 19 de julho de 2013, da Comissão Interministerial de Controle de 
Exportação de Bens Sensíveis – CIBES. 

Resolução CIBES nº 1, de 19 de outubro de 2004 - Aprova o Regimento Interno da Comissão Interministerial de Controle de 
Exportação de Bens Sensíveis – CIBES. 

- Resolução CIBES nº 21 de 19 de julho de 2013 - Aprova as Diretrizes-Gerais para Exportação de Bens Relacionados à Área Biológica 
e Serviços Diretamente Vinculados e as Instruções para Realização de Operações de Exportação de Bens Relacionados à Área Biológica e 
Serviços Diretamente Vinculados. 

BANCO CENTRAL 
DO BRASIL 

 MERCADO DE CÂMBIO 

- Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013 - Regulamenta a Resolução nº 3.568, de 29 de maio de 2008, que dispõe sobre o 
mercado de câmbio e dá outras providências. 

 CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Circular nº 3.690, de 16 de dezembro de 2013 - Dispõe sobre a classificação das operações no mercado de câmbio. 

 CAPITAIS INTERNACIONAIS 

(continua) Quadro 1 - Regulamentos Nacionais para Exportação de Alimentos 
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8171.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D30691.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6198.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7678.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8918.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5741.htm
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/Anexo%20IN%2051%2009_09_13.xls
http://www.agricultura.gov.br/animal/dipoa/dipoa-empresario/habilitacao-estabelecimento
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/348737.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/33132.html
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228970.pdf
http://www.bcb.gov.br/rex/legce/port/Circular3691Indice.asp
http://www.bcb.gov.br/rex/legce/port/Circular3690Indice.asp
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- Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013 - Regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil, as disposições sobre o capital 
estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no exterior. 

 CONVÊNIO DE PAGAMENTOS E CRÉDITOS RECÍPROCOS (CCR) 
- Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013 - Divulga disposições sobre o Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR). 

 SISBACEN 

- Circular nº 3.232, de 6 de abril de 2004 - Divulga novo Regulamento do Sisbacen Sistema de Informações Banco Central. 
- Circular nº 3.600, de 20 de junho de 2012 - Altera o Anexo ao Regulamento do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen), 

divulgado pela Circular nº 3.232, de 6 de abril de 2004, e dá outras providências. 

MDIC e MESCE 

 Portaria nº 15, de 17 de novembro de 2004 - visando consolidar as disposições regulamentares das operações de exportação - 

inscrição no Registro de Exportadores e Importadores (REI) da Secretaria de Comércio Exterior – Secex é automática, sendo realizada no ato 
da primeira operação de exportação (Registro de Exportação –RE, Registro de Venda –RV ou Registro de Crédito –RC) em qualquer ponto 
conectado ao Sistema Integrado de Comércio Exterior -Siscomex 

SISCOMEX 

 HABILITAÇÃO 

- IN RFB nº 1.288, de 31 de agosto de 2012 - Estabelece procedimentos de habilitação de importadores, exportadores e internadores 
da Zona Franca de Manaus para operação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e de credenciamento de seus representantes 
para a prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro. 

Quadro 1 – Regulamentos Nacionais para Exportação de Alimentos 

Fonte: Elaborada pela autora.3 

 

 

                                                           
3 Todas as Ilustrações sem indicação explícita da fonte foram produzidas pela doutoranda. 

(conclusão) 

http://www.bcb.gov.br/rex/legce/port/Circular3689Indice.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=circ&ano=2013&numero=3688
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=circ&ano=2004&numero=3232
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=Circ&ano=2012&numero=3600
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2012/in12882012.htm


54 
 

  

Com relação às exigências do mercado europeu, o Quadro 2 demonstra a 

legislação e informações obrigatórias que devem acompanhar a rotulagem de 

qualquer alimento destinado ao fornecimento para o consumidor final da União 

Europeia. 

ROTULAGENS PARA OS PRODUTOS ALIMENTARES – Regulamento 1169/2011 (União Europeia) 

NOME DO ALIMENTO 

O nome do género alimentício será a sua denominação legal. 
Não deve ser substituída por uma denominação protegida por propriedade intelectual, 
marca ou denominação de fantasia. Disposições específicas sobre a denominação do 
género alimentício e as menções que a devem acompanhar são estabelecidas no 
Anexo VI do Regulamento. NOME DO ALIMENTO E QUE ACOMPANHAM 
INDICAÇÕES 

LISTA DE 
INGREDIENTES 

Precedida da palavra "ingredientes", a lista deve incluir todos os ingredientes 
(incluindo aditivos ou enzimas), a fim do seu peso no momento da sua utilização na 
fabricação e designados pelo seu nome específico descendente. Nomes dos 
ingredientes presentes sob a forma de nano materiais artificiais devem ser incluídos e 
seguido da palavra "nano" entre parênteses. 
Qualquer ingrediente ou processamento de ajudas referido ou derivados de uma 
substância ou produto enumerados no Anexo II do Regulamento Substâncias ou 
produtos que provocam alergias ou intolerâncias causando alergias ou intolerâncias, 
mesmo se for incluído no produto final sob forma alterada, deve ser indicada na lista 
de ingredientes enfatizando-o, a fim de distingui-lo claramente de outros Ingredientes 
(ex. fonte, estilo ou cor de fundo). 
A indicação da quantidade de um ingrediente ou categoria de ingredientes utilizada na 
fabricação ou preparação de um gênero alimentício é obrigatória sempre que tal um 
ingrediente / categoria de ingredientes:  aparece no nome do alimento ou está 
geralmente associado a ele por parte do consumidor; for salientado no rótulo por 
palavras, imagens ou gráficos; ou É essencial identificar um alimento e distingui-lo de 
outros produtos similares. 

QUANTIDADE 
LÍQUIDA 

Deve ser expressa em unidades de volume no caso de produtos líquidos (litros, 
centilitros, mililitro) e unidades de massa no caso de outros produtos (quilograma, 
grama). Os alimentos que são vendidos em um meio líquido também deve rotular o 
peso líquido do gênero alimentício. 

DATA DE VALIDADE 
MÍNIMA 

Ele é a data até à qual o género alimentício conserva as suas propriedades 
específicas, quando devidamente armazenados. A data será composta de dia, mês e 
ano em que a ordem e precedida pelas palavras "melhor antes" ou "melhor antes do 
fim" em conformidade com o ANEXO X - DATA DE DURABILIDADE MÍNIMA, 
"consumir até" E DATA DE CONGELAMENTO 
Quando os alimentos são altamente perecíveis e são, portanto, susceptíveis de, após 
um curto período, apresentar um perigo imediato para a saúde humana, a data de 
durabilidade mínima deve ser substituída pela de "uso até" pela data. 

CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAGEM OU 
CONDIÇÕES DE USO 

Onde os alimentos requerem condições e / ou condições de utilização especiais de 
armazenamento, eles devem ser indicados. 
Uma vez que a embalagem é aberta, a fim de permitir o armazenamento ou utilização 
do alimento adequado, o limite de condições de armazenamento e / ou o tempo para 
o consumo deve ser indicado, quando necessário 

LOCAL 
PROVENIENTE 

Indicação destas questões é obrigatória: onde a omissão desta indicação pode induzir 
em erro o consumidor quanto ao verdadeiro país de origem ou local de proveniência 
dos alimentos para a carne dentro dos códigos da Nomenclatura Combinada. Quando 
o país de origem ou o local de proveniência de um alimento é diferente do seu 
ingrediente primário, este último também deve ser fornecido ou indicado como sendo 
diferente dos alimentos 

INSTRUÇÕES DE 
USO 

Instruções para a utilização de um alimento deve ser indicado para permitir a 
utilização adequada 

MARCAÇÃO DO 
LOTE 

Indicação que permite identificar o lote ao qual pertence um género alimentício deve 
ser aposta sobre os gêneros alimentícios pré-embalados precedida pela letra "L" 

DECLARAÇÃO 
NUTRICIONAL 

Conteúdo obrigatório: 
     Valor energético, as quantidades de gordura, ácidos gordos saturados, hidratos de 
carbono, açúcares, proteínas e sal 
Conteúdo não obrigatório: 
     Monoinsaturados, ácidos gordos poli-insaturados, polióis, amido, fibra, vitaminas 
ou minerais 

Quadro 2 – Rotulagens para Produtos Alimentares para União Europeia 
Fonte: União Europeia, 2016 
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Para atendimento dos regulamentos na Tabela 1 encontra-se a legislação e 

os requisitos sobre composição e formulação dos alimentos relacionados a entrada 

de alimentos na União Europeia.  

Lembrando que são exigências básicas que servem para qualquer tipo de 

alimento, dependendo do produto poderá conter mais exigências relacionadas, 

principalmente se estes foram de origem animal, que possuem mais requisitos a 

serem cumpridos. As exigências descritas estão classificadas em: rotulagem, controle 

de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos gêneros alimentícios de origem 

vegetal ou animal, controle sanitário de produtos alimentares de origem não animal e 

rastreabilidade, conformidade e responsabilidade em matéria de gêneros alimentícios 

e de alimentos para animais. 

Tabela 1– Regulamento para Entrada de Produtos Alimentícios na União Europeia 
(continua) 

REGULAMENTOS DESCRIÇÃO 

1169/2011 
Relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os gêneros alimentícios. 
Fonte:http://eur-lex.União 
Europeia.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN 

834/2007 

Relativo à produção biológica e rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n. º 2092/91. 
Fonte:http://eurlex.União 
Europeia.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=EN 

1333/2008 

O presente regulamento estabelece normas relativas aos aditivos utilizados nos gêneros 
alimentícios 
Fonte: http://eur-lex.União Europeia.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&from=EN 

1334/2008 

O presente regulamento estabelece normas relativas aos aromas alimentares e 
ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes utilizados nos e sobre os 
gêneros alimentício 
Fonte:http://eur-lex.União Europeia.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1334&from=EN 

1935/2004 

O presente regulamento visa garantir o funcionamento eficaz do mercado interno no que 
respeita à colocação no mercado materiais e objetos destinados a entrar direta ou 
indiretamente em contato com os alimentos 
Fonte:http://eur-lex.União Europeia.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&from=EN 

1337/2013 

Estabelece regras para a aplicação do Regulamento (UE) n. º 1169/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, no que respeita à indicação do país de origem ou local de 
proveniência da carne fresca, refrigerada e congelada, de suínos, ovinos, caprinos e 
aves domésticas 
Fonte:  http://eur-lex.União Europeia.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1337&from=EN 

426/2011 

Estabelece normas de execução do Regulamento (CE) nº 834/2007 do Conselho 
relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à 
produção biológica, à rotulagem e ao controle. 
Fonte:  http://eur-lex.União Europeia.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:113:0001:0002:PT:PDF 

Fonte: União Europeia, 2016. 
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Tabela 1 – Regulamento para Entrada de Produtos Alimentícios na União Europeia 
(continua) 

REGULAMENTOS DESCRIÇÃO 

Controle de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos gêneros alimentícios de origem 
vegetal ou animal 

1107/2009 

O presente regulamento estabelece as regras aplicáveis à aprovação das 
substâncias ativas, protetores de fito toxicidade e agentes sinérgicos que os 
produtos fitos farmacêuticos contêm ou pelos quais são constituídos, e as regras 
aplicáveis aos adjuvantes e aos co-formulantes. 

396/2005 

O presente regulamento estabelece, de acordo com os princípios gerais constantes 
do Regulamento (CE) nº. 178/2002, em particular a necessidade de garantir um 
elevado nível de proteção dos consumidores, disposições comunitárias 
harmonizadas relativas aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e 
à superfície dos gêneros alimentícios e dos alimentos para animais, de origem 
vegetal ou animal. 

788/2012 

Relativa a um programa de controlo coordenado plurianual da União para 2013, 
2014 e 2015, para garantir a conformidade com os níveis máximos de resíduos de 
pesticidas e para avaliar a exposição dos consumidores a resíduos de pesticidas 
nos e sobre os alimentos de origem vegetal e animal. 

669/2009 

O presente regulamento estabelece regras relativas aos controlos oficiais 
reforçados a efetuar em conformidade com o disposto no nº. 5 do artigo 15. O do 
Regulamento (CE) nº. 882/2004, nos pontos de entrada nos territórios mencionados 
no seu anexo I, às importações dos alimentos para animais e gêneros alimentícios 
de origem não animal enumerados no anexo I do presente regulamento. 

REGULAMENTOS DESCRIÇÃO 

540/2011 
Apresenta substâncias ativas aprovadas para a utilização em produtos fito 
farmacêuticos 

595/2015 
Apresenta os limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície 
dos alimentos de origem vegetal e animal e a avaliar a exposição dos consumidores 
a estes resíduos 

Controlo sanitário de produtos alimentares de origem não animal 

852/2004 

O presente regulamento estabelece as regras gerais destinadas aos operadores das 
empresas do setor alimentar no que se refere à higiene dos gêneros alimentícios, 
tendo em particular consideração os seguintes princípios:  
a) os operadores do setor alimentar são os principais responsáveis pela segurança 
dos gêneros alimentícios;  
b) a necessidade de garantir a segurança dos gêneros alimentícios ao longo da 
cadeia alimentar, com início na produção primária;  
c) no caso dos gêneros alimentícios que não possam ser armazenados com 
segurança à temperatura ambiente, a importância da manutenção da cadeia do frio, 
em especialmente para os alimentos congelados;  
d) a aplicação geral dos procedimentos base dos nos princípios APPCC, associadas 
à observância de boas práticas de higiene, deve reforçar a responsabilidade dos 
operadores das empresas do setor alimentar;  
e) os códigos de boas práticas constituem um instrumento valioso para auxiliar os 
operadores das empresas do setor alimentar, a todos os níveis da cadeia alimentar, 
na observância das regras de higiene e dos princípios APPCC;  
f) a necessidade de serem estabelecidos critérios microbiológicos e requisitos de 
controlo da temperatura baseados numa avaliação científica do risco;  
g) a necessidade de assegurar que os gêneros alimentícios importados respeitem, 
pelo menos, os mesmos padrões em termos de higiene que os gêneros alimentícios 
produzidos na Comunidade ou padrões equivalentes.  
O presente regulamento aplica-se em todas as fases da produção, transformação e 
distribuição de alimentos, sem prejuízo de requisitos mais específicos em matéria 
de higiene dos gêneros alimentícios. 

Os riscos alimentares presentes a nível da produção primária devem ser 
identificados e controlados adequadamente, a fim de assegurar a consecução dos 
objetivos do presente regulamento. 

A aplicação dos princípios da análise dos perigos e do controlo dos pontos críticos 
(APPCC) à produção primária não é ainda exequível de um modo geral. No entanto, 
os códigos de boas práticas deverão incentivar a utilização das práticas higiénicas 
adequadas 

A implementação bem-sucedida dos processos baseados nos princípios APPCC 
requer a plena cooperação e o empenhamento do pessoal das empresas do setor 
alimentar. Para tanto, esse pessoal deverá receber formação.  
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Fonte:http://eur-lex.União Europeia.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&from=EN 

2073/2005 

O presente regulamento estabelece os critérios microbiológicos para certos 
microrganismos e as regras de execução a cumprir pelos operadores das empresas 
do setor alimentar quando aplicarem as medidas de higiene gerais e específicas 
referidas no artigo 4º do Regulamento (CE) nº.  852/2004. A autoridade competente 
deve verificar o cumprimento das regras e critérios estabelecidos no presente 

regulamento em conformidade com o Regulamento (CE) nº 882/2004, sem prejuízo 

do seu direito de realizar outras amostragens e análises a fim de detectar e 
quantificar outros microrganismos, suas toxinas ou metabolitos, ou no Quadro da 
verificação dos processos, ou em relação a gêneros alimentícios suspeitos de serem 
perigosos, quer ainda no contexto de uma análise de riscos. 
Fonte:http://eur-lex.União Europeia.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R2073&from=EN 

Rastreabilidade, conformidade e responsabilidade em matéria de gêneros alimentícios e de alimentos 
para animais 

178/2002 

O presente regulamento prevê os fundamentos para garantir um elevado nível de 
proteção da saúde humana e dos interesses dos consumidores em relação aos 
gêneros alimentícios, tendo em conta a diversidade da oferta de gêneros 
alimentícios, incluindo produtos tradicionais, e assegurando, ao mesmo tempo, o 
funcionamento eficaz do mercado interno. Estabelece princípios e 
responsabilidades comuns, a maneira de assegurar uma sólida base científica e 
disposições e procedimentos organizacionais eficientes para servir de base à 
tomada de decisões em questões de segurança dos gêneros alimentícios e dos 
alimentos para animais. 
Fonte: 
http://eur-lex.União Europeia.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=EN 

 

As exigências nacionais e internacionais com relação ao processo de 

exportação, como documentações necessárias, acordos comerciais, normas e 

legislações, são motivos que geram dificuldades para as empresas de alimentos na 

exportação de seus produtos. Essas dificuldades serão apresentadas na próxima 

seção. 

 

2.3  DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE O PROCESSO DE 

EXPORTAÇÃO 

A globalização e o crescente fluxo de exportação de mercadorias, implicam 

não só novas oportunidades, mas também novos desafios para as empresas. Neste 

contexto, muitas empresas, especialmente as pequenas e médias, não conseguem 

aproveitar ao máximo todas as potencialidades dos mercados estrangeiros por falta 

de motivação, capacidades humanas e/ou recursos financeiros (FREIXANET, 2012).  

Leonidou (2000) e Junaidu (2012), comentam que apesar dos muitos 

benefícios decorrentes da exportação, a entrada no mercado exterior não é tão fácil, 

pois também são encontrados muitos obstáculos, como: recursos organizacionais e 

gerenciais limitados, estratégia inapropriada de marketing, regras e regulamentos do 

comércio internacional, desconhecimento das práticas comerciais, diferentes hábitos 

dos clientes no exterior, diferenças entre os ambientes de negócios, riscos e custos 

Tabela 1 – Regulamento para Entrada de Produtos Alimentícios na União Europeia 
(conclusão) 

 



58 
 

  

excessivos devido à grandes distâncias geográficas que separam as nações. Estes 

obstáculos podem limitar o potencial da empresa para explorar oportunidades no 

mercado externo, enfraquecer o desempenho financeiro, atrasar a progressão ao 

longo do caminho da internacionalização, ou mesmo causar a sua retirada completa 

das operações no exterior (WELCH; WIEDERSHEIM-PAUL, 1980; LEONIDOU, 

2000). A pesquisa de Carneiro et al. (2016) demonstra que é uma característica 

gerencial uma maior preocupação em termos de preços e custos do que em 

conhecimento do processo de exportação em si. 

 Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2014), descreve 

as barreiras internas que impedem o aumento das exportações, segundo a pesquisa, 

essa dificuldade é ainda maior para as MPMEs. A dificuldade inerente às empresas 

mais apontada como um entrave para a expansão das exportações é a falta de 

informação, informações sobre potenciais mercados, informações para adequação de 

produtos e processos produtivos, seguido pela dificuldade de contratação de 

representante externo, escolha dos canais de comercialização, realização de 

atividades promocionais para os mercados no exterior e a falta de conhecimento da 

legislação dos países no exterior. Estudo de Singh e Mahmood (2014), descreve uma 

relação entre a estratégia de produção e o desempenho da exportação de pequenas 

e médias empresas, existe uma relação positiva entre a estratégia de fabricação das 

pequenas e médias empresas e o desempenho nas exportações.  

Restrições de recursos internos referem-se à necessidade de uma empresa 

em não possuir uma série de recursos, a fim de que seja capaz de iniciar a atividade 

de exportação. Esse tipo de barreira é relevante, uma vez que tem sido destacada 

como uma das principais razões pelas quais muitas empresas, particularmente as 

pequenas ou médias empresas, preferem orientar as estratégias para o mercado 

doméstico (BILKEY, 1978). Caldas e Junior (2008); Su et al. (2003); Spence (2011), 

descrevem também algumas barreiras com relação a fatores internos, como a falha 

na comunicação e gerenciamento de custos, ineficiência na alocação de recursos, 

processos de comunicação e de tomada de decisão, gerando ineficiências na 

condução dos negócios, além dos fatores políticos e econômicos envolvidos no 

processo.  

Segundo Fumagalli (2013) somam-se às barreiras da internacionalização 

outros fatores críticos desfavoráveis de competitividade para as empresas brasileiras, 

tais como: baixos níveis de educação formal da população e da força de trabalho; de 
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qualificação gerencial; de confiabilidade dos processos; de governança das empresas; 

fragilidade dos mercados de capitais e burocracia. 

Estudos anteriores demonstraram que as barreiras de exportação têm uma 

grande influência sobre o processo de internacionalização da empresa. O estudo de 

Okpara (2011) explora as barreiras às exportações e descreve que a falta de 

conhecimento é um dos principais obstáculos para a entrada em um mercado 

estrangeiro.  Su et al. (2003), identificaram como barreiras do conhecimento: a falta 

de consciência dos benefícios econômicos e não-econômicos dos mercados de 

exportação, falta de conhecimento dos mercados potenciais, a falta de pessoal 

qualificado para os mercados de exportação e a falta de conhecimento de como entrar 

no mercado de exportação. As barreiras de conhecimento de exportação referem-se 

à falta de informação, habilidade e experiência.  Bilkey e Tesar (1977) constataram 

que as empresas que estão iniciando a atividade de exportação enfrentam a falta de 

conhecimento nesse processo, dificuldade no planejamento das atividades, bem como 

nos princípios gerenciais de exportação, como pesquisa de mercado-alvo.  

Além disso, um estudo de exportadores da Arábia Saudita realizado por Crick 

et al. (1998), indicaram como barreiras que impedem o desenvolvimento de 

exportação, a falta de informação, falta de experiência, falta de capacidade de 

produção, altos custos de trabalho, falta de pessoal preparado com o conhecimento e 

a experiência de exportação que dificultam a capacidade da empresa para entrar no 

mercado de exportação.  

Empresas não exportadoras enfrentam barreiras para iniciar o processo de 

exportação como, informações limitadas com relação a localização e análise de 

mercados estrangeiros, funcionários não preparados para execução dos processos, 

conhecimento de como obter o financiamento necessário para financiar operações de 

exportação, a falta de pessoal experiente para dedicar tempo às atividades de 

exportação e bancos dispostos a apoiar atividades internacionais das empresas 

(GROKE; KRIEDLE, 1967; RABINO, 1980; CRICK et al., 1998; LEONIDOU, 2000; 

OKPARA, 2011).  

2.3.1 Classificação das Barreiras internas 

a) Barreiras de informação 

Segundo Morgan e Katsikeas (1997), são referentes a problemas de 

identificação, seleção e contatos em mercados internacionais devido a informações 

ineficientes. Quatro barreiras são apresentadas nesta categoria: informação limitada 
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para localizar/analisar mercados, problemas com dados de mercado internacionais, 

identificação de oportunidades de negócios e falta de habilidade para contatar clientes 

no exterior. 

b) Barreiras funcionais 

Relacionadas à ineficiência de várias funções em empreendimentos, tais 

como recursos humanos, produção e finanças em consideração a exportação. Esta 

categoria contém quatro barreiras relacionadas a: falta de tempo administrativo para 

lidar com as exportações, pessoal inadequado/sem treinamento para exportação, falta 

de capacidade de produção para exportações e escassez de capital de giro para 

financiar as exportações. 

c) Barreiras de marketing 

Tratam especificamente dos produtos da companhia, preço, distribuição, 

logística e atividades de promoções no exterior. As restrições a barreiras de produtos 

são ainda divididas em: desenvolvimento de novos produtos para mercados 

estrangeiros, adaptação de design/estilo no produto de exportação, atender normas 

de qualidade/especificações para produto de exportação e atender aos requisitos de 

embalagem/rotulagem para exportação e oferecer serviço técnico/pós-venda. Para a 

barreira referente a preços, são levados em conta: oferecer preços satisfatórios aos 

clientes, dificuldade em combinar os preços dos concorrentes e conceder facilidades 

de crédito para clientes estrangeiros. Em relação às barreiras de distribuição estas 

estão subdivididas em: complexidade dos canais de distribuição, acesso aos canais 

de distribuição de exportação, obtenção de representação externa confiável, manter 

o controle sobre os intermediários e dificuldade no fornecimento de inventário no 

exterior. As barreiras logísticas são divididas em: indisponibilidade de instalações de 

armazenamento e custos excessivos de transportes/seguros. E por último, as 

barreiras de promoções no exterior são relativas a ajustar as atividades de promoção 

de exportação. 

 Com relação as barreiras externas, essas têm suas origens na incerteza do 

mercado internacional, em grande parte devida às atividades de outras empresas no 

mercado - tais como concorrentes, governos estrangeiros, oferta e demanda. Fatores 

tais como concorrência enfrentada no mercado externo foram citados neste contexto, 

assim como a instabilidade política em mercados estrangeiros, o risco de variação nas 

taxas de câmbio e o risco de perder dinheiro no processo (SU et al., 2003). Pesquisas 

de Bojnec e Ferto (2015) e Ruiz (2005) também apresentam obstáculos vinculados ao 
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ambiente externo: concorrência externa, falta de oportunidades comerciais, política 

cambial brasileira, burocracia aduaneira, entraves de logística, política governamental 

de incentivos e dificuldades de crédito e financiamento.  

Por fim, resultados da pesquisa do CNI (2014), os principais problemas 

enfrentados pelas empresas exportadoras são a taxa de câmbio e a burocracia 

alfandegária e aduaneira. Ao investigar o problema, o tempo de liberação de cargas e 

desembaraço aduaneiro ganha importância maior do que o pagamento de honorários 

e taxas aduaneiras. Estudo de Picini, Kovaleski e Pedroso (2012) apresenta que as 

empresas brasileiras encontram no setor de logística um despacho aduaneiro lento, 

sendo este um entrave na agilidade das atividades. O fator tempo, principalmente para 

produtos alimentícios é de grande importância, pois os produtos possuem curto prazo 

de validade, já sendo muitas vezes adaptados para o período necessário para o 

processo de exportação. O compromisso com a entrega, não só com preços 

competitivos, mas também com prazos curtos, sem imprevistos, é fundamental para 

essa maior inserção.  

O sistema tributário também onera a atividade exportadora. Até mesmo os 

tributos que possuem mecanismos de ressarcimento afetam a competitividade, 

porque são demorados e ineficientes. A burocracia tributária também foi considerada 

como uma dificuldade que as empresas enfrentam para aumentar suas exportações. 

As linhas oficiais de financiamento seguem pouco conhecidas, e mesmo entre as 

empresas que as conhecem, o uso é restrito. A grande dificuldade apontada por essas 

empresas é a necessidade de garantias, mas esses instrumentos são também pouco 

conhecidos e considerados caros. 

Pesquisas demonstram que, além dos problemas tributários, é necessário se 

preocupar com a eficiência, tempo, investimentos em infraestrutura, como também 

com a importância de uma racionalização nos procedimentos aduaneiros, uma 

melhoria nos mecanismos de ressarcimento e uma readequação das linhas de 

financiamento à exportação e aos instrumentos de garantia.  

A falta de recursos financeiros em relação à dificuldade de obter os fundos 

necessários para iniciar ou financiar operações de exportação; a necessidade de 

honrar cartas de crédito; falta de pessoal para dedicar tempo a atividades de 

exportação e a falta de capacidade de produção, são outros problemas encontrados 

no processo de exportação. Além disso, uma empresa requer uma série de recursos 

e suportes externos, como bancos preparados para promoverem atividades 
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internacionais das empresas ou empresas comerciais locais que permitam operações 

de exportações indiretas (SU et al., 2003; BOWN; CROWLEY, 2013; BESEDES; KIM; 

LUGOVSKYY, 2014).  

Segundo Su et al. (2003), destacam-se ainda as barreiras processuais, como 

obstáculos relativos as atividades de exportações, como a burocracia e 

documentação; tarifas de importação; barreiras não-tarifárias, como a criação de 

vários padrões de controle de qualidade e de segurança que envolvem por vezes a 

necessidade de adaptar os produtos às exigências dos diferentes mercados 

estrangeiros; dificuldades de transporte e de distribuição no mercado estrangeiro; e a 

dificuldade de encontrar um distribuidor de confiança no país de destino.  

Além das barreiras técnicas, sanitária e fitossanitárias, encontram-se outros 

obstáculos durante o processo de exportação, para Leonidou e Katsikeas (1996), 

entender os obstáculos referentes aos negócios para conduzir exportações é crucial 

para as empresas de pequeno porte, pois esses obstáculos são responsáveis por: 

empresas pequenas iniciantes verem a exportação com grande dificuldade, evitando 

iniciar as atividades no exterior e desenvolverem uma atitude negativa para exportar, 

e exportadores experientes sofrendo com o desempenho da exportação que ameaça 

a sobrevivência no mercado internacional.  

2.3.2  Classificação das barreiras externas 

a) Barreiras processuais 

O foco das barreiras processuais são os aspectos das operações de 

transação com clientes estrangeiros e incluem três itens: procedimentos de 

exportação desconhecidos/burocracia, problemas de comunicação com clientes de 

outros mercados e arrecadação lenta de pagamentos no exterior. Segundo Leonidou 

(2004), estas barreiras têm sido estudadas amplamente por pesquisadores em 

campo, revelando em muitos casos um efeito de moderada a alta obstrução no 

comportamento do exportador. 

b) Barreiras governamentais 

As barreiras governamentais são relativas às ações ou falta de ações por 

parte do governo local ao país que se destinam as exportações, as quais são 

separadas em: falta de incentivos/assistência do governo local e de países com regras 

e regulamentos locais não favoráveis (LEONIDOU; BARNES; TALIAS, 2006). 
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c) Barreiras de Tarefa 

O foco de barreiras de tarefa, segundo Leonidou (2004), é relacionado entre 

as empresas de clientes e competidores em mercados estrangeiros, que podem 

determinar efeito imediato nas operações de exportação. Embora a atenção adequada 

dada por pesquisadores, parece que os exportadores são mais interessados com os 

problemas causados pelas pressões de competitividade do que pelas peculiaridades 

dos clientes em mercados externos. As barreiras de tarefa são separadas em: 

diferentes hábitos/atitudes dos clientes estrangeiros e pela forte concorrência nos 

mercados do exterior.  

d) Barreiras Ambientais 

As barreiras ambientais para Moini (1997), são divididas em oito barreiras 

associadas às barreiras de ordem política, de política legal e sociocultural. As 

restrições de ordem econômica são ainda separadas por: 

empobrecimento/deterioração das condições econômicas no exterior e riscos 

cambiais. As limitações de política legal são relativas à instabilidade política em 

mercados estrangeiros, regras e regulação rígidas no estrangeiro e as barreiras 

tarifárias e não tarifárias. Para as restrições de ordem sociocultural são incluídas as 

práticas comerciais estrangeiras desconhecidas, diferenças de características 

socioculturais e as diferenças verbais/não verbais da língua. 

Estudo de Adu-Gyamfi e Korneliussen (2013), mostra que, o tamanho da 

empresa está relacionado com as barreiras internas às exportações, que estão 

relacionadas com o desempenho exportador. A observação dos autores sugere que 

uma estratégia eficaz de internacionalização com uma pesquisa de mercado 

adequada é eficaz para melhorar o desempenho de exportação no mercado.  

Ling-Yee (2004) e Brouthers e Nakos (2005) afirmam que as PMEs que 

utilizam uma metodologia sistemática na seleção de mercados-alvo estrangeiros, têm 

melhor desempenho do que as PMEs que não utilizam uma metodologia de seleção 

de mercado internacional. Uma seleção sistemática do mercado internacional é 

determinante no desempenho das exportações. 

Leonidou (2004) descreve também que o conhecimento e a compreensão de 

alguns fatores são importantes para enfrentar melhor os obstáculos, as empresas 

devem buscar compreensão sobre: como reduzir os impactos das barreiras de 

exportação, políticas públicas para receber incentivos e consultores para desenvolver 

e implementar programas de negócios específicos. Leonidou (2004), avaliou 32 
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estudos empíricos entre os anos de 1960 e 2000, nos quais as barreiras de exportação 

foram classificadas internas: associadas aos recursos e capacidades da organização 

e externas: as quais se originam no ambiente do país anfitrião com o relacionamento 

com as empresas que realizam as operações. As barreiras internas podem ainda ser 

separadas em barreiras de informação, funcionais e de marketing. Já as barreiras 

externas podem ser divididas em barreiras de processo, governamentais, tarefa e 

ambientais, conforme pode ser visto na Figura 4.  

Barreiras de 
Exportação

Internas

Informação

Funcional

Marketing

Produto

Preço

Distribuição

Logística

Promoção

Externas

Processuais

Governamental

Tarefa

Ambiental

Econômica

Política Legal

Sócio-cultural

Informação limitada para localizar/analisar os mercados
Problemas com dados de mercado internacional

Identificando oportunidades de negócios
Falta de habilidade para contatar cliente no exterior

Falta de tempo administrativo para lidar com as exportações 
Pessoal inadequado/sem treinamento para exportação
Falta de capacidade de produção para as exportações
Escassez de capital de giro para financiar exportações

Desenvolvimento de novos produtos para os mercados estrangeiros
Adaptação de design / estilo no produto de exportação 

Atender normas de qualidade/especificações para produto de 
exportação  

Atender aos requisitos de embalagem/ rotulagem para exportação 
Oferecer serviço técnico / pós-venda

Oferecer preços satisfatórios para os clientes
Dificuldade em combinar os preços dos concorrentes

Concessão de facilidades de crédito para clientes estrangeiros

Complexidade dos canais de distribuição
Acesso aos canais de distribuição de exportação

Obtenção de representação externa confiável
Manter o controle sobre os intermediários 

Dificuldade no fornecimento de inventário no estrangeiro

Indisponibilidade de instalações de armazenamento no exterior
Custos excessivos de transporte / seguro

Ajustar atividades de promoção das exportações

Procedimentos de exportação desconhecidos / burocracia
Comunicação problemática com clientes no exterior

Arrecadação lenta de pagamentos do exterior

Falta de assistência/ incentivos do governo  
Regras de origem e regulamentos desfavoráveis 

Diferentes hábitos/ atitudes dos clientes estrangeiros  
Forte concorrência nos mercados do exterior

A instabilidade política em mercados estrangeiros
Regras e regulamentos rígidos no estrangeiros

Barreiras tarifas e não tarifárias

Deterioração das condições econômicas /empobrecimento no exterior
Riscos cambiais

Práticas comerciais estrangeiras desconhecidas
Diferentes características socio-culturais

Diferenças verbais / não verbais da língua
 

Figura 4 – Classificação de barreiras de exportação 
Fonte: Adaptado de Leonidou, 2004 

 

Utilizando a classificação de Leonidou (2004) e as informações pesquisadas 

sobre barreiras e dificuldades encontradas durante o processo de exportação, 
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elaborou-se os Quadros 3 e 4, os quais apresentam de forma resumida a revisão das 

dificuldades. As dificuldades foram classificadas também em barreiras internas e 

externas como apresentadas por Leonidou (2004), porém foram adicionadas mais 

barreiras em cada categoria e quando necessário foram acrescentadas categorias. 

BARREIRAS INTERNAS DE EXPORTAÇÃO 

Informação:  

 Falta de informação e conhecimento 

 Falha no processo de comunicação 

 Baixo nível de educação formal da população 

 Conhecimento de como obter o financiamento necessário para financiar operações de 
exportação 

 Falta de conhecimento de como entrar no mercado de exportação 

 Falta de conhecimento no processo de exportação 

 Informações limitadas com relação ao mercado 

 Informação limitada para localizar/analisar os mercados 

 Problemas com dados de mercado internacional 

 Identificando oportunidades de negócios 

 Falta de habilidade para contatar cliente no exterior 

Funcional:  

 Falta de tempo administrativo para lidar com as exportações  

 Pessoal inadequado/sem treinamento para exportação 

 Falta de capacidade de produção para as exportações 

 Escassez de capital de giro para financiar exportações 

Produto e Desenvolvimento: 

 Desenvolvimento de novos produtos para os mercados estrangeiros 

 Adaptação de design / estilo no produto de exportação  

 Atender normas de qualidade/especificações para produto de exportação   

 Atender aos requisitos de embalagem/ rotulagem para exportação  

 Oferecer serviço técnico / pós-venda 

 Adequação dos produtos e processos produtivos 

 Falta de capacidade de produção 

Preço:  

 Oferecer preços satisfatórios para os clientes 

 Dificuldade em combinar os preços dos concorrentes 

 Concessão de facilidades de crédito para clientes estrangeiros 

Distribuição/Processo Aduaneiro: 

 Complexidade dos canais de distribuição 

 Acesso aos canais de distribuição de exportação 

 Obtenção de representação externa confiável 

 Manter o controle sobre os intermediários  

 Dificuldade no fornecimento de inventário no estrangeiro 

 Entraves de logística; Burocracia alfandegária e aduaneira 

 Tempo de liberação de cargas; Desembaraço aduaneiro; Escolha dos canais de 
comercialização 

 Despacho aduaneiro lento 

 Dificuldades de transporte e de distribuição no mercado estrangeiro; Dificuldade de encontrar 
um distribuidor de confiança no país de destino 

Logística: 

 Indisponibilidade de instalações de armazenamento no exterior 

 Custos excessivos de transporte / seguro 

Promoção/Marketing: 

 Ajustar atividades de promoção das exportações 

 Estratégia inapropriada de marketing 

 Dificuldade na realização de atividades promocionais para os mercados no exterior 

Quadro 3 – Barreiras internas de exportação     

 
(continua) 
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BARREIRAS INTERNAS DE EXPORTAÇÃO 

Pesquisa de Mercado: 

 Diferenças entre os ambientes de negócios 

 Dificuldade para coletar informações sobre potenciais mercados e identificar oportunidades 
nos mercados estrangeiros 

 Pesquisa de mercado-alvo 

 Concorrência enfrentada no mercado externo 

 Falta de oportunidades comerciais 

 Informações limitadas com relação a análise de mercados estrangeiros 

 Instabilidade política em mercados estrangeiros 

Planejamento: 

 Recursos organizacionais e gerenciais limitados 

 Ineficiência na alocação de recursos; Processos de tomada de decisão inadequados 

 Baixo nível de qualificação gerencial; Baixo nível de confiabilidade dos processos; Baixo nível 
de governança das empresas 

 Falta de pessoal qualificado para os mercados de exportação 

 Planejamento das atividades; Princípios gerenciais de exportação 

 Falta de experiência; Falta de pessoal preparado, com o conhecimento e a experiência de 
exportação  

 Funcionários não preparados para execução dos processos; Falta de pessoal experiente para 
dedicar tempo às atividades de exportação 

 Falta de pessoal para dedicar tempo a atividades de exportação 

 Falta de treinamento 

Quadro 3 - Barreiras internas de exportação     (conclusão) 

 

BARREIRAS EXTERNAS DE EXPORTAÇÃO 

Processuais/ Documentos: 

 Burocracia e documentação 

 Procedimentos de exportação desconhecidos / burocracia 

 Comunicação problemática com clientes no exterior 

 Arrecadação lenta de pagamentos do exterior 

Governamental: 

 Falta de assistência/ incentivos do governo   

 Regras de origem e regulamentos desfavoráveis 

 Política governamental de incentivos 

 Barreiras Governamentais 

Tarefa: 

 Diferentes hábitos/ atitudes dos clientes estrangeiros   

 Forte concorrência nos mercados do exterior 

Econômica/Custos: 

 Riscos e custos excessivos devido à grandes distâncias geográficas e psicológica que separa 
as nações 

 Gerenciamento de custos 

 Altos custos de trabalho 

 Risco de perder dinheiro no processo 

 Falta de recursos financeiros 

 Deterioração das condições econômicas /empobrecimento no exterior 

 Riscos cambiais 

Política Legal/ Legislação: 

 Regras e regulamentos do comércio internacional  

 Desconhecimento das práticas comerciais 

 Barreiras não-tarifárias; Padrões de controle de qualidade e de segurança que envolvem 
adaptações aos produtos às exigências dos diferentes mercados estrangeiros 

 A instabilidade política em mercados estrangeiros 

 Regras e regulamentos rígidos no estrangeiro 

 Barreiras tarifas e não tarifárias 

Quadro 4 – Barreiras externas de exportação     

 
(continua) 
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BARREIRAS EXTERNAS DE EXPORTAÇÃO 

Sócio-cultural: 

 Práticas comerciais estrangeiras desconhecidas 

 Diferentes características socio-culturais 

 Diferenças verbais / não verbais da língua 

Cliente: 

 Diferentes hábitos dos clientes no exterior 

Financiamento: 

 Falta de bancos dispostos a apoiar atividades internacionais das empresas 

 Dificuldades de crédito e financiamento 

 Necessidade de honrar cartas de crédito 

 Bancos preparados para promover atividades internacionais das empresas ou empresas 
comerciais locais que permitam operações de exportações indiretas 

Tratamento Tributário: 

 Falta de consciência dos benefícios econômicos e não-econômicos dos mercados de 
exportação; Risco de variação nas taxas de câmbio; Tarifas de importação 

 Política cambial brasileira 

 Taxa de câmbio 

Quadro 4 – Barreiras externas de exportação    (conclusão) 

Para auxiliar o processo de exportação e reduzir o impacto das barreiras de 

exportações, existem algumas entidades que fornecem informações sobre o 

processo. Estas entidades serão apresentadas na seção 2.4. 

 

2.4  ENTIDADES PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE EXPORTAÇÃO 

Neste item serão descritas as entidades, órgãos e empresas nacionais e 

internacionais que fornecem informações e auxiliam no processo de exportação. No 

item 2.4.1 são apresentadas as entidades nacionais e no item 2.4.2 as entidades 

internacionais. 

 

2.4.1 Entidades nacionais 

A importação e exportação de produtos sujeitos à vigilância sanitária têm os 

mesmos princípios e objetivos das exigências legais para a produção e 

comercialização interna: diminuir riscos e prevenir danos possíveis à saúde pública. 

Para se atingir esta meta a lei estabelece, em poucos artigos, os procedimentos a 

serem obedecidos por meio de dois conjuntos legais principais, um abrangido pelas 

Leis 6360/76 e 5991/73 para medicamentos, produtos correlatos, cosméticos e 

saneantes e outro para alimentos submetidos ao Decreto-Lei 986/69. 

De acordo com o MDIC, dentre as principais atividades realizadas que 

trabalham nesse objetivo, pode-se citar: 

Para cada um destes sites foram desenvolvidos Quadros com a fonte/link para 

o site (considerando período de consulta entre agosto de 2015 a agosto de 2016), 
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objetivo do site, principais informações que apresentam e contribuições sobre o 

processo de exportação. 

Os sites nacionais foram organizados em dois Quadros, um Quadro apenas 

para os órgãos do MDIC (Quadro 5), e outro para ao demais órgãos (Quadro 6). 

DESCRIÇÃO E OBJETIVO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC 

MDIC 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) é um órgão integrante da estrutura 
da administração pública federal direta. Possui como objetivo formular, executar e avaliar políticas 
públicas para a promoção da competitividade, do comércio exterior, do investimento e da inovação 
nas empresas e do bem-estar do consumidor. Para área do comércio exterior o site apresenta dados 
estatísticos (mensal ou acumulado) da balança comercial brasileira, por países, blocos econômicos, 
cooperativas, estados, municípios e series históricas. Elabora iniciativas para orientar melhor os 
operadores de comércio exterior, por meio dos Técnicos do Departamento de Operações de 
Comércio Exterior (DECEX). Oferece informações sobre: negociações internacionais, importação, 
exportação, drawback, legislações e competitividade industrial. 

SISTEMA SISCOMEX 

Permite acompanhar a saída e o ingresso de mercadorias no país, uma vez que os órgãos 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. Acesso às 
legislações pertinentes às operações de comércio exterior. Todos os sistemas componentes do 
Sistema Integrado de Comércio Exterior, bem como os demais sistemas governamentais destinados 
à obtenção de autorizações, certificações e licenças para exportar ou importar estão presentes no 
Portal Siscomex. Por meio dele, os operadores do comércio exterior também contam com acesso 
simplificado às normas que regem as importações e exportações brasileiras, organizadas por órgão 
responsável pela edição ou administração da norma em questão. 

ALICEWEB / ALICEWEB MERCOSUL 

O AliceWeb é atualizado mensalmente com os dados estatísticos mais recentes - mês encerrado, e 
tem como base de dados o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), que administra o 
comércio exterior brasileiro. As informações são disponibilizadasem base mensal e acumulada, a 
partir de janeiro de 1989 até o último mês divulgado. São expressas em dólares dos Estados Unidos, 
na condição de venda FOB (Free on Board), quilograma líquido e quantidade. A busca pode ser feita 
por tipo de mercadoria, país, bloco econômico, estado, município e meio de transporte utilizado. 

BRAZIL TRADE NET - APRENDENDO A EXPORTAR 

Este site foi desenvolvido pela Secretaria de Comércio Exterior – SECEX do MDIC, em parceria com 
a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) e como o apoio de 
entidades representativas de setores produtivos, como: Alimentos, Artesanato, Calçados, 
Confecções, Flores e Plantas, Máquinas e Equipamentos, Móveis, Gemas, Joias e afins e Pescado. 
O site apresenta de uma maneira didática cinco principais temas: Por que exportar, Planejando a 
exportação, Como exportar, Onde buscar apoio e Simuladores. Disponibiliza um amplo conjunto de 
informações relacionadas a setores produtivos com potencial exportador. Traz, de forma didática, o 
passo a passo da exportação.  

Invest & Export Brasil - COMEX do Brasil – Brasil Export  

Divulgação das oportunidades de negócios e investimentos no Brasil e no exterior, de caráter 
essencialmente informativo, o website resulta do esforço conjunto entre os Ministérios das Relações 
Exteriores (MRE); do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); e da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), iniciado em 2012. Apresenta informações importantes que 
auxiliam no processo e no passo a passo para exportação. O manual Exportação Passo a 
Passo oferece às empresas brasileiras, em especial pequenas e médias, informações básicas sobre 
os principais procedimentos relativos à exportação. O guia aborda, entre muitos outros itens, quatro 
questões básicas associadas à atividade exportadora: por que exportar, o que exportar, para onde 
exportar e como exportar, com esclarecimentos e orientações sobre as etapas e as vantagens da 
atividade exportadora.   

Quadro 5 – Entidades nacionais que auxiliam no processo de exportação relacionadas ao 
MDIC          

(continua) 
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DESCRIÇÃO E OBJETIVO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC 

CAPTA 

CAPTA (Sistema de Consultas sobre Tarifas, Regras de Origem e Serviços dos Acordos Comerciais 
Brasileiros), ferramenta de divulgação dos acordos comerciais brasileiros que objetiva facilitar o 
acesso dos operadores de comércio exterior. Apresenta as informações sobre preferências tarifárias 
contidas nos acordos de bens dos quais o Brasil é signatário, as regras de origem a serem cumpridas 
para a obtenção desse benefício tarifário, as tarifas aplicadas no comércio entre o Brasil e seus 
principais parceiros. 

CAMEX 

A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX é um órgão integrante do Conselho de Governo da 
Presidência da República e tem por objetivo a formulação, adoção, implementação e coordenação 
de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo. É 
composta pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a quem cabe 
a presidência da CAMEX, e pelos Ministros de Estado Chefe da Casa Civil; das Relações Exteriores; 
da Fazenda; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Planejamento, Orçamento e Gestão; e do 
Desenvolvimento Agrário. Definir diretrizes, bem como coordenar e orientar ações dos órgãos do 
governo que possuam competências na área de comércio exterior. Ademais, a Câmara deve ser 
previamente consultada sobre matérias relevantes relacionadas ao tema, ainda que consistam em 
atos de outros órgãos federais. 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM INOVAÇÃO 

O programa convida empresas brasileiras a formarem parcerias com empresas estrangeiras para 
elaborarem proposta de cooperação em pesquisa e desenvolvimento que resulte no 
desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços direcionados à comercialização no 
mercado doméstico e/ou global. Demonstra equilíbrio adequado na participação dos parceiros 
industriais dos dois países, com complementariedade entre as empresas e contribuições de ambos 
os lados para a pesquisa. 

RADAR COMERCIAL 

Instrumento de consulta e análise de dados relativos ao comércio exterior, que tem como principal 
objetivo auxiliar na seleção de mercados e produtos que apresentam maior potencialidade para o 
incremento das exportações brasileiras. Identificação de oportunidades de negócios para 
exportadores brasileiros. O sistema realiza pesquisas para identificar produtos e mercados 
estratégicos para os exportadores brasileiros. As informações poderão ter como foco o Brasil ou 
determinado estado brasileiro de um lado, e de outro, o mundo ou um determinado país. 

VITRINE DO EXPORTADOR 

Divulga na web as empresas brasileiras e seus produtos e serviços no mercado internacional. 
Apresenta lista de empresas exportadoras brasileiras, em português, inglês, espanhol e francês, para 
acesso de importadores estrangeiros. O site é interessante para as empresas que ainda não 
exportam divulgarem seus produtos, abrindo um importante canal de oportunidade de negócios com 
importadores estrangeiros. O site disponibiliza uma área para construção de Vitrine Virtual com a 
possibilidade de inclusão de fotos, vídeos, texto de apresentação, ferramenta de geolocalização, 
edição de dados comerciais, formulário de propostas. 

 

 

Os órgãos integrados ao MDIC apresentam informações estatísticas sobre 

produtos exportados, países de origem, dados do comércio exterior, como é o caso 

do próprio MDIC, Aliceweb e Radar Comercial, oferecem apoio na área de legislações, 

acordos comerciais, preferência tarifárias, por meio do Sistema Siscomex, Capta e 

Camex, divulgam as empresas brasileiras por meio de feiras, revistas, parcerias e 

eventos internacionais, por meio da Vitrine do Exportador e Cooperação Internacional 

em Inovação. E com relação aos órgãos que auxiliam no processo operacional da 

exportação, auxiliando como um guia orientativo das etapas necessárias encontra-se: 

Quadro 5 – Entidades nacionais que auxiliam no processo de exportação relacionadas ao 
MDIC         (conclusão) 
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Brazil Trade Net – Aprendendo a Exportar, que contém um passo a passo detalhado 

para exportação de diversos setores, inclusive de alimentos e Invest Export Brasil, 

antigo Comex do Brasil, que contém um manual com descrição do processo de 

exportação, estes dois guias oferecidos pelos órgãos serão estudados com 

profundidade na Seção 4.3 

No Quadro 6 estão apresentas as informações dos demais sites nacionais, 

objetivo, descrição e principal auxílio para o processo de exportação. 

DESCRIÇÃO E OBJETIVO DOS ÓRGÃOS NACIONAIS RELACIONADOS A EXPORTAÇÃO 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO 

Serviços que podem auxiliar os exportadores a obter mais informações sobre exigências técnicas de 
outros países. Alerta exportador, exigência e barreiras técnicas, notificações dos países membros da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Fonte: http://www.inmetro.gov.br/ 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) - Brasil 

Atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros 
para setores estratégicos da economia brasileira. A agência realiza ações diversificadas de promoção 
comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no 
exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de 
empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e 
formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de 
negócios que também têm por objetivo fortalecer as marcas brasileiras. Estudos e análises de 
mercados que visam orientar as empresas e os parceiros em relação às melhores oportunidades para 
os seus negócios internacionais. Capacitações, consultorias e assessorias oferecidas com o objetivo 
orientar empresas e parceiros na definição de estratégias para inserção e avanço no processo de 
internacionalização, para incrementar a competitividade e promover a cultura exportadora nas 
empresas, preparando-as para os desafios do mercado internacional. 
Fonte: http://www.apexbrasil.com.br/home/index 

Brazil Export Magazine 

Revista bilíngue (português/inglês) que possui uma experiência de 46 anos no mercado nacional e 
internacional. Tem como objetivo a divulgação de empresas no Brasil e no exterior, ampliando o seu 
mercado e aumentando o seu faturamento. Apresenta notícias, feiras e tendências de mercado. 
Fonte: http://www.brazilexportmagazine.com.br/novosite/a-brazil-export/ 

Export World Guide 

Um guia mundial para a localização de produtos e seus exportadores. Fornece meios de pesquisas 
de empresas exportadoras de produtos em 190 países, oportunizando chances de negociar produtos 
mundialmente. Também permite que a empresa após cadastro pago, publique seus produtos para 
exportar. 
Fonte: https://www.export-worldguide.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2f 

CNI / FIEP 

Apresenta um catálogo de exportadores brasileiros, busca por nome da empresa, produto, setor de 
atividade, estado, país de destino ou faixa de valor de exportação. Participa de negociações entre 
países e blocos econômicos e de projetos de cooperação técnica internacional. Apoia a 
internacionalização de empresas nacionais, sobretudo pequenas e médias, e oferece serviços a 
empresas brasileiras que operam no exterior. 
Fonte: http://www.portaldaindustria.com.br/cni/ 

Quadro 6 – Entidades nacionais que auxiliam no processo de exportação              

 
(continua) 
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DESCRIÇÃO E OBJETIVO DOS ÓRGÃOS NACIONAIS RELACIONADOS A EXPORTAÇÃO 

CIN /FIEP 

Auxilia o empresário da indústria a exportar e conquistar novos mercados e parceiros econômicos, 
promovendo e consolidando a inserção do industrial do Estado no mercado externo. Com o Centro 
Internacional de Negócios, o Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) 
disponibiliza um completo portfólio de recursos e serviços na área de comércio exterior. Cadastro das 
indústrias, elaboração do certificado de origem, cursos e capacitações na área de exportações, lista 
de importadores e exportadores, estudo de mercado internacional, balança comercial (fonte MDIC), 
seminários, congressos, encontros de negócios, feiras internacionais, missões empresariais, 
orientações para exportar (com base no site Aprendendo a Exportar). 
Fonte: http://www.fiepr.org.br/cinpr/ 

SEBRAE 

Agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos 
negócios de todo o país. Trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade 
e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Capacitação dos 
empreendedores e empresários; articulação de políticas públicas que criem um ambiente legal mais 
favorável; acesso a novos mercados; acesso à tecnologia e inovação; orientação para o acesso aos 
serviços financeiros, apresentam estatísticas e análises das diferentes atividades econômicas, são 
apresentadas informações sobre o total das exportações brasileiras, os principais produtos exportados 
por determinados período, assim como países e regiões de destino das vendas. 
Fonte: www.sebrae.com.br/ 

ANVISA 

Tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do 
controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem 
como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. A Anvisa não emite 
Autorização de Funcionamento (AFE) na área de alimentos. Para regularização de estabelecimentos 
de alimentos, é necessário a obtenção de licença ou alvará sanitário junto ao órgão local de Vigilância 
Sanitária. 
Fonte: portal.anvisa.gov.br/ 

Brazilian Suppliers 

Tem por objetivo apresentar as empresas comerciais exportadoras como fornecedoras de diversos 
produtos brasileiros, visando ao mesmo tempo, posicionar a marca Brazilian Suppliers no mercado 
mundial através de diversas ações internacionais que contemplarão: ações de relacionamento, 
rodadas de negócios e feiras internacionais. O projeto Brazilian Suppliers é o programa de promoção 
comercial do CECIEx, em parceria da Apex-Brasil, para o setor comercial exportador brasileiro que 
visa promover o aumento das exportações de micros, pequenas e médias empresas (MPMEs) por 
meio de Empresas Comerciais Exportadoras (ECEs) identificadas e qualificadas no Diretório Brasileiro 
das Comerciais Exportadoras (DBCE) criando oportunidades de negócios que aproximem as MPMEs 
das ECEs e as ECEs de compradores internacionais em ações de promoção comercial internacional. 
Desenvolve ações de aproximação entre as empresas comerciais importadoras e exportadoras e as 
indústrias. 
Fonte: www.braziliansuppliers.com.br/ 

CECIEx 

O Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, cuja missão é 
defender e representar os interesses das empresas comerciais exportadoras, importadoras, traders, 
e prestadores de serviços de comércio exterior, assumindo o papel de coordenar as reivindicações 
desta categoria e levar suas propostas aos órgãos competentes. Descontos na emissão de Certificado 
de Origem; Relatório de pesquisa de NCM; Participação em reuniões setoriais; Descontos na 
participação em eventos nacionais e internacionais; Participação nas iniciativas da entidade; 
Vantagens em ações promocionais e/ou comerciais; Anúncios institucionais; Inclusão da empresa e 
acesso à área restrita do site do Brazilian Suppliers; Descontos em cursos e Workshops. Também 
desenvolve ações de aproximação entre as empresas comerciais importadoras e exportadoras e as 
indústrias e mantém projeto especial com a Apex-Brasil para a realização de eventos nacionais e 
internacionais de promoção de exportações. Fonte: www.ceciex.com.br/ 

Quadro 6 – Entidades nacionais que auxiliam no processo de exportação             (continua) 
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DESCRIÇÃO E OBJETIVO DOS ÓRGÃOS NACIONAIS RELACIONADOS A EXPORTAÇÃO 

MAPA 

Responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do 
agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. A Coordenação-Geral 
de Qualidade Vegetal (CGQV) do Departamento de Produtos de Origem Vegetal (DIPOV) promove, 
acompanha atividades de fiscalização e inspeção higiênico-sanitária e tecnológica de produtos 
vegetais in natura, processados ou industrializados, e seus derivados. São medidas que garantem a 
qualidade e segurança dos produtos de origem vegetal e seus derivados produzidos no Brasil. A 
empresa interessada no mercado de exportação deve, primeiramente, obter registro do 
estabelecimento no Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, que atesta a regularidade sanitária, técnica e legal das instalações e etapas do 
processo de produção. Após a concessão do registro, a empresa deve requerer habilitação para 
exportar junto ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), da Secretaria 
de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura. A empresa habilitada ao comércio 
internacional, será incluída na lista geral ou na (s) lista (s) específica (s) de estabelecimentos 
exportadores. 
Fonte: www.agricultura.gov.br 

ABIA – Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 

Interlocutora da Indústria da Alimentação no diálogo com o Poder Público, organismos internacionais 
e a sociedade. Assegurando uma legislação adequada às constantes evoluções tecnológicas do 
alimento processado; incentivar o uso de melhores técnicas de produção; promover o fortalecimento 
econômico-financeiro do setor; e estimular o desenvolvimento da indústria da alimentação no Brasil, 
com foco no interesse do consumidor e na defesa do meio ambiente. Por meio da reunião de seus 
associados, a ABIA forma comissões setoriais de conteúdo técnico, jurídico e econômico com o 
objetivo de discutir temas pertinentes e definir estratégias para o setor. Apresenta dados da balança 
comercial na área de alimentos, utilizando como fonte o MDIC. 
Fonte: http://www.abia.org.br/vsn/ 

RECEITA FEDERAL 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, 
responsável pela administração dos impostos federais, inclusive os previdenciários, de importação e 
exportação. Apresenta Orientação Aduaneira, Classificação Fiscal de Mercadorias; Encomendas e 
Remessas; Importação e Exportação; Manuais; Regimes e Controles Especiais; Formulários 
aduaneiros, declaração de exportação, acesso ao Siscomex. 
Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/ 

Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos (AMCHAM) 

Câmara de Comércio entidade empresarial não-sindical do país, multissetorial, com prestações dos 
mais diversificados serviços, realização de missões empresariais para os Estados Unidos e outros 
países a promoção de grandes eventos. Promove as melhores práticas empresariais e o melhor 
ambiente de negócios, incentivando comércio, investimentos e incorporação dos princípios de 
sustentabilidade à gestão corporativa. Visitas de delegações estrangeiras ao Brasil, com objetivo de 
proporcionar conhecimento relativo a setores de interesse, entender dificuldades, pontos fortes e 
oportunidades, atrair investimentos e realizar negócios. A Amcham realiza ainda, agendamento de 
visitas técnicas e palestras de conteúdo, além de eventos de networking. Contribui com Encontro de 
negócios com empresas locais; Estudo setorial; Assessoria operacional e logística. 
Fonte: www.amcham.com.br/ 

 

Os sites/órgãos apresentados no Quadro 6 agregam informações relevantes 

com relação aos processos de exportações, apoiam na área de exigências técnicas, 

legais e sanitárias, como no caso do INMETRO, ANVISA Receita Federal e MAPA, 

oferecem estudos de análise de mercado, feiras internacionais, rodadas de negócio, 

como Apex Brasil, Centro Internacional de Negócios (CIN) da FIEP e Brazilian 

Quadro 6 – Entidades nacionais que auxiliam no processo de Exportação           (conclusão) 
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Suppliers e AMCHAM, apresentam notícias internacionais e de comércio exterior com 

a Brazil Export Magazine, apresentam dados de exportações, informações da balança 

comercial, países e produtos exportadores, catálogo dos exportadores brasileiros, 

como Export World Guide, CNI/FIEP, SEBRAE e ABIA. Além destes apoios, encontra-

se o CECIEx que representa as empresas do comércio exterior. Deste grupo de 

órgãos nacionais, o único que apresenta um passo a passo do processo é o site do 

CIN/FIEP, a descrição das etapas tem como base o órgão Aprendendo a Exportar 

apresentado no Quadro 5. Este processo também será detalhado na Seção 4.3, para 

análise e estudo. 

2.4.2 Entidades internacionais 

A Organização Mundial da Saúde recomenda que cada país tenha seu próprio 

órgão nacional regulamentador para o controle e vigilância de produtos para consumo 

por humanos e animais. Madies (2015), informa que cada país tem a sua própria 

entidade como por exemplo, no Chile é o Departamento de Control Nacional del 

Instituto de Salud Pública, no Brasil, a ANVISA, na Espanha, a Agência Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, nos Estados Unidos, a Food and Drug 

Administration e na Argentina, a Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 

y Tecnología Médica (ANMAT). Corroborando essa afirmação Santos (2015) cita que 

no Brasil, a ANVISA é o órgão equivalente ao Food and Drug Administration - 

Administração de Remédios e Alimentos (FDA) dos Estados Unidos da América. 

A entidade FDA é responsável por regulamentar alimentos e medicamentos. 

É um órgão dos Estados Unidos da América que testa, pesquisa e aprova novos 

produtos entrantes no mercado. Tais testes liberam a comercialização dos produtos, 

e posterior consumo. De acordo com o governo norte-americano, a Lei de Segurança 

de Saúde Pública e Prontidão e Combate ao Bioterrorismo de 2002 (a Lei de 

Bioterrorismo) instrui a FDA, como agência reguladora de alimentos do Departamento 

de Saúde e Serviços Humanos, a tomar medidas adicionais para proteger o público 

de uma ameaça ou ataque terrorista real ao suprimento de produtos alimentícios ou 

outras emergências relacionadas a alimentos dos EUA. 

Conforme afirma Santos (2015) a aprovação dos produtos pela FDA é um forte 

indicador para os outros países de que esse fármaco ou alimento é seguro para os 

fins que se destinam. 

Com relação aos órgãos dos Estados Unidos, o Guia de Preparação para 

pequenos negócios, Small Business Administration (SBA), é uma ferramenta que 
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serve como roteiro de criação do plano de negócios para exportação, é um documento 

on line com intuito de ser “vivo”, ou seja, a própria empresa personaliza e atualiza as 

informações. O guia possui, plano de marketing, plano financeiro, plano de transporte 

e documentações importantes (SBA, 2016). O Export.gov também é um site que 

contém um guia básico on line que apresenta uma visão geral dos fundamentos na 

exportação, concebido para pequenas e médias empresas que estão pensando em 

encontrar novos segmentos de mercado no exterior. Fornece dados de exportações 

dos EUA anuais 2010-2014 e discute os diferentes canais de negociações. Esta 

informação é fornecida pelo Departamento de Comércio dos EUA. O guia é 

desenvolvido por especialistas internacionais de comércio e economistas, Export.gov 

fornece inteligência de mercado confiável, conselhos práticos e ferramentas de 

negócios para ajudar as empresas norte-americanas se expandir em mercados 

globais (EXPORT, 2016). Outro guia encontrado descreve programas úteis de mais 

de 20 agências dos EUA, que ajudam as empresas norte-americanas na exportação 

de seus produtos e serviços para os mercados, o guia conta com 10 capítulos que 

indicam sites e agências e programas de exportações, como SBA, Export.gov, MBDA. 

Além destes guias, encontra-se também um site com o passo a passo do processo de 

exportação desenvolvido por uma empresa de comércio internacional, o guia conta 

com três seções: visão, técnica, negócios no exterior e 16 capítulos que apresentam 

informações sobre: agentes e distribuidores de exportação, legislações do mercado 

internacional, preparação do produto para exportação, canais de distribuição, notas 

de créditos, faturas, e formas de pagamento (UNZCO, 2016). 

Business USA, do site do governo de USA apresenta uma nova ferramenta 

para as MPMEs que têm interesse de exportar seus produtos, a ferramenta é on-line 

e auxilia no crescimento do negócio para o mercado global. Desenvolvido pelo 

Departamento de Comércio dos EUA e os EUA Small Business Administration, 

apresenta seis passos para começar a exportar. O processo de seis etapas começa 

com uma auto avaliação para ajudar os potenciais exportadores avaliar a sua 

disponibilidade para participar com sucesso no comércio internacional. A auto 

avaliação é seguida por seções sobre programas de formação e de aconselhamento; 

recursos para criar um plano de negócios de exportação; informações sobre a 

realização de pesquisas de mercado; assistência para encontrar compradores 

estrangeiros; e investigar o financiamento para os pequenos negócios de exportação, 
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investimentos ou projetos estrangeiros. Ao completar a autoavaliação, as empresas 

recebem uma pontuação que indica o nível de prontidão para o processo.  

No Canadá existe o British Columbia Canadá (CBSA, 2016) guia que 

apresenta informações de como exportar os produtos, com dados de como registrar 

uma empresa para exportação, como financiar as exportações e informações sobre 

plano de negócios e de mercado. Há também o Canada Border Services Agency – 

Agência de Serviços de Fronteira do Canada e o The Canadian Trade Commissioner 

Service – Serviço de Negócio Comissionado do Canadá, que apresentam 17 passos 

para exportar bens comerciais do Canadá, fornecendo uma visão geral do processo 

de exportação comercial para empresas que exportam produtos, como: registrar a 

empresa, identificação dos bens que deseja exportar, determinar país de origem, 

autorização dos bens exportados, analise das exigências dos países importadores, 

declarações de exportações, meios de transportes, certificado de origem, registros de 

exportações e programas de incentivos (CBSA, 2016; TRADECOMMISSIONER, 

2016). Outro site que auxilia no processo de exportações das empresas do Canadá é 

o EDC – Export Development Canada – Desenvolvimento de Exportação do Canadá,  

agência de crédito à exportação do Canadá, visa apoiar e desenvolver o comércio de 

exportação do país, ajudando as empresas nas oportunidades de negócios 

internacionais É uma empresa de autofinanciamento, que opera no comprimento do 

braço do Governo, fornecendo seguros e serviços financeiros, produtos de ligação e 

soluções para MPMEs aos exportadores e investidores canadenses e seus 

compradores internacionais (EDC, 2016). 

Na União Europeia, o guia de exportação existente é o Guide to Importing and 

Exporting, desenvolvido pelo Enterprise Europe Network London em junho de 2010, é 

um pequeno guia, que apresenta informações sobre negociações, políticas e 

programas dentro da União Europeia, informações básicas para importação e 

exportação, além de dados de apoio do governo aos exportadores. Além deste guia 

possui também o site da Câmara Internacional que apoia as empresas de todos os 

tamanhos do Reino Unido, auxiliando no desenvolvimento das empresas no exterior 

e o aumento no comércio internacional, por meio da compreensão dos certificados 

necessários, elaboração das cartas de créditos e outras documentações do processo, 

serviços de conexões e negociação, questões política e de legislação. Outro guia 

existente desenvolvido pela União Europeia, é o passo a passo para exportadores 

irlandeses, o guia conta com 11 seções que apresentam informações sobre o 
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mercado, oportunidades de exportações e vendas, plano de exportação, canais de 

distribuição, transporte de mercadorias, métodos de pagamento e gerenciamento de 

riscos, financiamento das exportações, propriedade intelectual, anexos com glossário, 

termos, documentos e sites para consultas (ENTREPRENEUR, 2016; ENTERPRISE, 

2016). 

O site do Reino Unido também apresenta um link com informações sobre 

exportações, neste link encontra-se guias para exportações de vários países da África, 

Américas, União Europeia, Ásia e Oceania, nos guias contém geralmente informações 

como: desafios de se fazer negócios no país em questão, potencial de crescimento, 

comércio com o Reino Unido, oportunidades, considerações fiscais e aduaneiras, 

requisitos de entrada no país, entre outras informações (GOV-UK, 2016). 

Export Start Guide, é uma iniciativa conjunta desenvolvida pela Invest 

Northern Ireland, Revisores Oficiais de Contas da Irlanda e Enterprise Ireland para 

ajudar as empresas a exportar. Ele destaca os benefícios de exportação e inclui 

conselhos práticos sobre a venda internacional, juntamente com estudos de caso reais 

tiradas das experiências de empresas que já são sucesso em mercados estrangeiros, 

além disso apresenta itens de como exportar os produtos, trazendo informações sobre 

preparação para o mercado, formação de preço, procura de distribuidores e parceiros, 

crescimento de mercado e proteção da mercadoria (EXPORT START GUIDE, 2016). 

O Nibusiness info uk, é um serviço gratuito oferecido pela Invest Northern 

Ireland, um canal oficial on-line para o conselho de negócios e orientação na Irlanda 

do Norte. Contém informações essenciais, suporte e serviços para as MPMEs da 

região. Oferece orientação sobre regulamentos e serviços do governo, possui também 

uma série de ferramentas úteis on-line, calculadoras e melhores estudos de casos 

práticos; fornece acesso a opções de financiamento, bem como o apoio mais amplo, 

serviços governamentais on-line na Irlanda do Norte nibusinessinfo.co.uk foi 

desenvolvido por Invest Northern Ireland em nome da Irlanda do Norte. O site 

Australian Government também apresenta informações e links para auxiliar as 

MPMEs nas exportações, disponibiliza assistência financeira através de governos 

estaduais e territoriais, requisitos aduaneiros australianos para exportar e informações 

sobre os acordos de comércio livre com outros países. Além disso, apresenta um 

passo a passo de exportação, contendo 10 passos principais como: aprender 

conceitos básicos, desenvolver estratégias de exportações e plano de negócio, 
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pesquisa de mercado, formação de preço, plano de gestão de risco, assistência 

financeira, transporte e agentes distribuidores (AUSTRALIA, 2016). 

Existe disponível ainda, o site MATRADE - Malaysia External Trade 

Development Corporation – Cooperação de Desenvolvimento do Comércio Exterior 

da Malásia, o site conta com muitas informações sobre mercado, vantagens 

competitivas, buscas de mercados para exportações, promoção de exportações de 

empresas da Malásia, além dos serviços, apresenta um breve passo a passo com seis 

etapas para exportação: produção, financeiro, capital humano, marketing, requisitos 

de exportações e leis sobre exportações (MATRADE, 2016). 

Trade and Enterprise New Zealand – Empreendimento de Comércio da Nova 

Zelândia, o site é voltado para processos de exportações e investimento, apresenta 

três passos principais para o processo de exportação: aprendendo sobre exportação, 

preparando-se para exportar e aumentando as exportações, cada um destes três 

passos conta com informações mais detalhadas do processo, como modificações do 

produto para o mercado, processos financeiros, marketing na exportação, 

documentações, estratégias e transportes (NZTE, 2016). 

Além dos órgãos descritos, encontra-se o Codex Alimentarius, do latim 

CODEX que significa código e ALIMENTARIUS que significa alimentar, o Codex 

Alimentarius é uma comissão formada por 173 países membros somada à 

organização membro (a União Europeia) que determinaram uma série de normas 

válidas internacionalmente para a padronização dos alimentos. 

Dentre os principais objetivos da comissão do CODEX, podem ser 

ressaltados: 

• identificar os princípios fundamentais de higiene dos alimentos aplicáveis em 

toda a cadeia de alimentos (desde a produção primária até o consumidor final), para 

garantir que o alimento seja seguro e adequado para o consumo humano; 

• recomendar a aplicação de enfoque baseado no sistema HACCP como um 

meio de aumentar a segurança do alimento; 

• indicar como implementar tais princípios; e 

• fornecer uma orientação para o desenvolvimento de códigos específicos, 

necessários aos setores da cadeia de alimentos, processos e produtos, a fim de 

ampliar os requisitos de higiene específicos. 

A Figura 5 descreve a organização da comissão do CODEX com a designação 

dos órgãos subsidiários com a sua respectiva área de atuação. 
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Figura 5 – Organização do codex alimentarius 
Fonte: Queimada, 2007 

 

No Brasil as atividades do codex alimentarius são coordenadas e realizadas 

pelo INMETRO. 

Os órgãos internacionais foram classificados em quatro grupos: órgãos 

internacionais (Quadro 7), órgãos da União Europeia (Quadro 8), órgãos da América 

(Quadro 9) e órgãos da Ásia e Oceania (Quadro 10). 
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DESCRIÇÃO E OBJETIVO DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS INTERNACIONAIS RELACIONADOS À 
EXPORTAÇÃO 

CODEX ALIMENTARIUS 

Comércio Internacional de Alimentos que organiza e gerencia normas, diretrizes e códigos de prática 
que contribuem para a segurança alimentar. O Codex Alimentarius, ou o código alimentar, tornou-se 
o ponto de referência global para os consumidores, produtores e processadores de alimentos, 
agências nacionais de controle de alimentos e o comércio internacional de alimentos. O código tem 
tido um enorme impacto sobre o pensamento dos produtores e processadores de alimentos, bem como 
na conscientização dos usuários finais - os consumidores. Sua influência se estende a todos os 
continentes, e sua contribuição para a proteção da saúde pública e práticas justas no comércio de 
alimentos é imensurável. No Brasil as atividades do Codex Alimentarius são coordenadas e realizadas 
pelo Inmetro, por meio dos acordos comercias e barreiras técnicas.Fonte: http://www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/about-codex/en/ 

INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC) - TRADE MAP 

ITC é a agência conjunta da Organização Mundial do Comércio e das Nações Unidas, é a única 
agência multilateral totalmente dedicada ao apoio à internacionalização das PME. Possui foco na 
expansão de oportunidades comerciais com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. 
Todos os membros da ONU e da OMC estão governando membros da ITC. A organização realiza sua 
assistência técnica em apoio à internacionalização das PME. Auxilia em diversos setores, como 
agroalimentar, bens manufaturados, serviços e processos de exportações, por meio do Trade Map 
apresenta sob forma de tabelas, gráficos e mapas - indicadores sobre o desempenho das exportações, 
demanda internacional, mercados alternativos e mercados competitivos, bem como um diretório de 
importação e exportação empresas. O TradeMap abrange 220 países e territórios e 5300 os produtos 
do Sistema Harmonizado. Fonte: http://www.intracen.org/ 

Organização das Nações Unidas (ONU) 

A ONU é uma organização internacional fundada em 1945. Atualmente, é composta por 193 Estados-
Membros. A missão e o trabalho das Nações Unidas são guiados pelos propósitos e princípios contidos 
na sua carta de fundação. O trabalho da ONU é global, tocando a vida de bilhões de pessoas. O 
trabalho da Organização é, no entanto, a maioria feito localmente, dentro de regiões e países. A fim 
de conseguir isso, a ONU e as muitas entidades que compõem o "sistema das Nações Unidas" criaram 
uma presença em todas as regiões do mundo, para que as pessoas que mais necessitam de ajuda 
possam ser alcançadas rapidamente. O trabalho da ONU está dividido em cinco regiões geográficas: 
África, Américas, Ásia e Pacífico, União Europeia e Ásia Central e Oriente Médio. Trabalha em várias 
áreas, sustentabilidade, paz, fome, alterações climáticas e muitos outros assuntos, na área de 
alimentos trata principalmente de regulamentações da segurança alimentar. Nos processos de 
exportações as empresas precisam levar em consideração os relatórios e diretrizes da ONU. 
Fonte: https://nacoesunidas.org/ 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 

Tem como objetivo a construção de um futuro melhor e mais saudável para as pessoas em todo o 
mundo. Trabalham com escritórios em mais de 150 países, ao lado dos governos e outros parceiros 
para garantir o mais alto nível possível de saúde para todas as pessoas, para combater as doenças - 
doenças infectocontagiosas, como gripe e HIV e os não-transmissíveis, como câncer e doenças 
cardíacas. Buscam garantir a segurança do ar, água, medicamentos e alimento de todo o mundo. 
Também estabelecem diretrizes necessárias a serem seguidas nas transações internacionais entre 
compra e venda de produtos.Fonte: https://nacoesunidas.org/ 

Organização para a Agricultura e Alimentação – Food and Agriculture Organization (FAO) 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura é uma organização das Nações 
Unidas cujo objetivo é aumentar a capacidade da comunidade internacional para de forma eficaz e 
coordenada, promover o suporte adequado e sustentável para a segurança alimentar e nutrição global. 
Para isso, a FAO realiza programas de melhoria da eficiência na produção, elaboração, 
comercialização e distribuição de alimentos e produtos agropecuários, além de projetos que 
contribuam para a redução da pobreza rural e o crescimento econômico global. A FAO promove 
investimentos, conhecimento e informação na agricultura e áreas relacionadas, desenvolve 
assistência para países subdesenvolvidos e desenvolvidos, fornece aconselhamento aos governos, 
além de contribuir para o aperfeiçoamento da produção agrícola e da criação de gado e a transferência 
de tecnologia aos países em desenvolvimento. Também fomenta a conservação dos recursos naturais, 
estimulando o desenvolvimento da pesca, piscicultura, a proteção dos ecossistemas florestais e as 
fontes de energia renováveis. Desenvolve acordos comerciais e barreiras técnicas em conjunto com 
Codex Alimentarius.Fonte: http://www.fao.org/brasil/pt/ 

Quadro 7 – Entidades Internacionais que Auxiliam no Processo de Exportação 
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Como pôde ser visto no Quadro 7, os órgãos apresentados estão relacionados 

com o princípio do desenvolvimento de acordos comerciais entre os países e 

elaboração de diretrizes da segurança alimentar. Não tratam diretamente sobre o 

processo de exportação, porém, são fundamentais para que estes processos ocorram, 

pois são estes órgãos que suportam os processos, gerenciando, apoiando e 

analisando acordos para que as exportações ocorram de maneira segura e 

satisfatórias para ambos os lados. 

O Quadro 8 apresenta informações sobre os órgãos relacionados a União 

Europeia.  

DESCRIÇÃO E OBJETIVO DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS EUROPEUS RELACIONADOS À EXPORTAÇÃO 

A Step by Step Guide for Irish Exporters 

Arquivo em PDF organizado pela União Europeia e Escritório de Exportação Irlandesa para empresas 
que buscam informações e apoio sobre como iniciar ou crescer com um negócio na Irlanda. O 
escritório Enterprise oferece aconselhamento, informação e apoio para as empresas. Este guia 
oferece informações sobre o mercado de exportação da Irlanda, benefícios da exportação, 
oportunidades de exportação e vendas, desenvolvimento de um plano de exportação, canal de 
distribuição, promoção em mercados estrangeiros, transporte de mercadorias para os mercados 
internacionais, métodos de pagamento e gerenciamento dos riscos ao exportar, financiamentos, 
propriedade intelectual, deveres e impostos sobre o Comércio Internacional, incoterms e documentos 
sobre exportação. 
Fonte: https://www.localenterprise.ie/CorkNorthandWest/Image-Gallery/Guide-for-Irish-Exporters.pdf 

CBI 

CBI, o Centro de Promoção de Importações de países em desenvolvimento, contribui para o 
desenvolvimento econômico sustentável por meio da expansão das exportações destes países para 
a União Europeia. Possuem programas de treinamento para exportação e de treinamento que ajudam 
as empresas a se prepararem para exportar para o mercado europeu. Fornecem treinamentos em 
marketing, vendas, atendendo às exigências dos compradores europeus. Introduzem as empresas 
para os compradores europeus, através de feiras ou em missões de vendas.  Apresentam 
oportunidades no mercado europeu e exigências dos importadores europeus. 
Fonte: https://www.cbi.eu/ 

CHAMBER INTERNATIONAL 

Câmara Internacional apoia as empresas de todos os tamanhos d o Reino Unido. Auxiliam as 
empresas no início ou no crescimento do comércio internacional. Ajudam nas conexões, negociações 
questões de política e legislação.  
Fonte: http://www.chamber-international.com/export-trade-and-import-trading-expertise 

EFSA – European Food Safety Authority  

A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar é um organismo da União Europeia que visa 
fornecer à Comissão Europeia e ao público pareceres científicos independentes sobre a segurança 
alimentar e os riscos possíveis na cadeia alimentar. Realizam trabalhos científicos em particular para 
examinar questões emergentes e atualizar métodos de avaliação e abordagens na área de segurança 
alimentar. EFSA organiza o trabalho - anual e plurianual - de acordo com as prioridades acordadas 
com a Comissão Europeia e outros parceiros, tendo em conta os recursos disponíveis. Garante a 
complementariedade dos trabalhos entre parceiros, possuem autoridade particularmente nacionais e 
agências de segurança alimentar nos Estados-Membros da União Europeia. EFSA também monitora 
e analisa informações e dados sobre riscos biológicos, contaminantes químicos, consumo de 
alimentos e riscos emergentes.  
Fonte: http://www.efsa.União Europeia.eu/ 

Enterprise Europe Network London 

Enterprise Europe Network ajuda as empresas inovarem, crescerem e terem sucesso no mercado 
europeu. Auxiliam na busca de novos mercados, financiamento, promover a inovação em toda a União 
Europeia, encontrar os parceiros certos para novas pesquisas, aconselhamento empresarial, licença 
para novas tecnologias, proteção dos ativos intelectuais e fornecer regulamentação da EU. 
Fonte: http://www.enterprise-europe.co.uk/ 

Quadro 8 - Entidades da União Europeia que Auxiliam no Processo de Exportação     
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DESCRIÇÃO E OBJETIVO DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS EUROPEUS RELACIONADOS À EXPORTAÇÃO 

European Commission 

As principais funções da Comissão são: propor legislação que são adotadas pelo Parlamento Europeu 
e o Conselho de Ministros. A Comissão Europeia tem a sua sede em Bruxelas, na Bélgica, e alguns 
serviços no Luxemburgo. A Comissão tem representações em todos os países da UE e 139 
delegações em todo o mundo. Auxiliam as pequenas e médias empresas nas apresentações sobre 
taxas e tarifas na importação de produtos para União Europeia, procedimentos e formalidades 
necessárias, dados estatísticos, barreiras técnicas, barreiras sanitárias e fitossanitárias e acordos e 
regras entre as origens dos produtos. 
Fonte: http://ec.União Europeia.eu/about/index_pt.htm 

Export Start Guide 

Guia de Início Export é uma iniciativa conjunta desenvolvida pela Invest Northern Ireland, Revisores 
Oficiais de Contas da Irlanda e Enterprise Ireland para ajudar as empresas a exportar. Ele destaca os 
benefícios de exportação e inclui conselhos práticos sobre a venda internacionalmente, juntamente 
com estudos de caso reais tiradas das experiências de empresas que já são sucesso em mercados 
estrangeiros. Apresenta uma seção com passo a passo para exportação com relatório que examina 
cada área de forma detalhada, com uma visão geral de cada um, bem como estudos de caso de 
sucesso exportadores e comentários de especialistas do setor. Também fornece informação sobre 
pesquisa de mercado e elaboração de planos de exportação, destacando como a etapa mais 
importante para o processo. 
Fonte: http://exportstartguide.com/ 

GOV.UK 

Departamento de Comércio Internacional (DIT) orienta para as empresas britânicas que estão 
interessadas no desenvolvimento de seu comércio exterior. Apresenta guias com passo a passo para 
os principais países da África, Américas, Ásia, União Europeia, Oriente Médio e Oceania, os guias 
apresentam as seguintes informações: desafios de se fazer negócios no país, potencial de 
crescimento do país, comércio entre os países, oportunidades, considerações necessárias para iniciar 
o processo, considerações legais, considerações fiscais e aduaneiras, requisitos de entrada, quem 
contatar para obter mais ajuda, dados gerais sobre exportações. 
Fonte: https://www.gov.uk/government/collections/exporting-country-guides 

ICC – International Chamber of Commerce 

A Câmara de Comércio Internacional - CCI (ICC, International Chamber of Commerce) é uma 
organização internacional que trabalha para promover e assessorar o comércio internacional. A ICC 
é a voz do comércio internacional que defende a economia global como uma força para o crescimento 
econômico, a criação de trabalhos. As atividades do ICC abrangem desde arbitragem até resoluções 
que digam respeito ao livre mercado e sistema financeiro e regulação de negócios. A ICC tem acesso 
aos governos de países através de seus comitês nacionais. A organização é baseada em Paris e 
oferece uma visão internacional do panorama de negócios mundiais afetando diretamente suas 
operações. 
Fonte: http://www.iccwbo.org/ 

Nibusiness info uk 

nibusinessinfo.co.uk, é um serviço gratuito oferecido pela Invest Northern Ireland, é o canal oficial on-
line para o conselho de negócios e orientação na Irlanda do Norte. Contém informações essenciais, 
suporte e serviços para as organizações que já exportam ou pretendem exportar. Possui orientações 
sobre regulamento, ferramentas online, calculadoras e estudos de casos práticos; opções de 
financiamento. O site apresenta também links sobre regulamentos necessários para exportação de 
alimentos e bebidas para fora da União Europeia, e para importar produtos para União Europeia. 
Fornece conselhos sobre rotulagem e embalagem de alimentos para os comerciantes internacionais. 
Fonte: https://www.nibusinessinfo.co.uk/ 

Quadro 8 - Entidades da União Europeia que Auxiliam no Processo de Exportação (conclusão) 

 

Com relação aos órgãos descritos no Quadro 8, o CBI apresenta informações 

sobre programas de treinamento, apresentam sobre políticas e negociações de 

diversos mercados os órgãos: Chamber International, Enterprise Europe Network 

London e ICC – International Chamber of Commerce, e ainda outros órgãos que 

apresentam sobre legislações, barreiras e regulamentos, Nibusiness info uk e 
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European Commission. O site European Commission também apresenta dados 

estatísticos sobre exportações.  O órgão European Food Safety Authority trabalha com 

publicações e investigações na área de segurança alimentar. Além destes, 

encontram-se também os órgãos que apresentam um passo a passo sobre o processo 

de exportação, como o: A Step by Step Guide for Irish Exporters, GOV.UK e Export 

Start Guide.  

O Quadro 9, apresenta os órgãos que auxiliam os processos de 

exportação/importação da América do Norte: EUA e Canadá. 

DESCRIÇÃO E OBJETIVO DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS AMERICANOS 
RELACIONADOS À EXPORTAÇÃO 

A Food and Drugs Administration (FDA) 

A entidade FDA (Food and Drugs Administration, em português: Administração de Remédios e 
Alimentos) é responsável por regulamentar alimentos e medicamentos. É um órgão dos Estados 
Unidos da América que testa, pesquisa e aprova novos produtos entrantes no mercado. Tais testes 
liberam a comercialização dos produtos, e posterior consumo. É o órgão responsável por proteger a 
saúde pública, com relação a medicamentos humanos e veterinários, produtos biológicos, 
dispositivos médicos, abastecimento alimentar, cosméticos e produtos que emitem radiação. 
Fonte: http://www.fda.gov/ 

Business USA 

Business USA possui uma abordagem para MPMEs exportadoras para ligar rapidamente empresas 
aos serviços e informações relevantes para o processo de exportação, eles auxiliam na busca para 
gerar a informação solicita pela empresa.  O site apresenta notícias sobre as empresas e auxílio com 
relação aos processos iniciais necessários para exportação, como: um questionário para avaliar o 
quanto a sua empresa está preparada para exportar e irá demonstrar os recursos apropriados para 
a assistência à exportação. Além disto, apresenta informações sobre documentações, legislações, 
financiamento e transporte. 
Fonte: https://business.usa.gov 

Canada Border Services Agency 

A Agência Canada Border Services (CBSA) é uma agência federal que é responsável pela vigilância 
das fronteiras, aplicação de imigração e serviços aduaneiros. O CBSA supervisiona cerca de 1.200 
pontos de atendimento em todo o Canadá, e 39 em outros países. Com relação a área de Comércio 
Exterior, apresenta um passo-a-passo para a importação e exportação de bens comerciais para o 
Canadá, o guia fornece uma visão geral do processo de exportação/importação comercial para 
empresas que exportam/importam produtos do Canadá, descreve sobre identificação da mercadoria, 
origem e certificação dos bens que serão exportados, determinação de taxas, meios de transportes 
e liberações de mercadores. 
Fonte: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/guide-eng.html 

Export Development Canada (EDC) 

O órgão EDC fornece seguros e serviços financeiros e soluções para MPMEs aos exportadores e 
investidores canadenses e seus compradores internacionais. Grande parte do nosso negócio é feito 
em parceria com outras instituições financeiras e através da colaboração com o Governo do Canadá. 
O site apresenta alguns itens relacionados a exportação e direciona o usuário a outros órgãos que 
fornecem dados estatísticos, oportunidades de negócios, marketing, treinamentos e financeiros, o 
site serve como um banco de informações e órgãos. 
Fonte: https://www.edc.ca/en/Pages/default.aspx 

Quadro 9 - Entidades américa do norte que auxiliam no processo de exportação   
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DESCRIÇÃO E OBJETIVO DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS AMERICANOS RELACIONADOS À 
EXPORTAÇÃO 

Export Programs Guide 

Export Programs Guide ajuda as empresas americanas planejar, desenvolver e executar estratégias 
de vendas internacionais necessárias para ter sucesso no mercado global. Desenvolvido por 
especialistas internacionais de comércio e economistas, possui conselhos práticos e ferramentas de 
negócios para exportação, auxilia na conexão com compradores estrangeiros para expandir as 
operações em novos mercados. O site apresenta um guia básico para exportação, que uma visão 
geral dos fundamentos na exportação, concebido para pequenas e médias empresas que estão 
pensando em encontrar novos segmentos de mercado no exterior. Fornece uma lista do total de 
exportações anuais 2010-2014 dos EUA. Apresenta estratégias para exportação, legislações, 
exigências, análise de mercado e um desenvolvimento de um plano de exportação. 
Fontes: https://www.export.gov/ 

Small Business Administration (SBA) 

A Administração de MPMEs dos EUA (SBA) foi criado em 1953 como uma agência independente do 
governo federal para ajudar, aconselhar e proteger os interesses das MPMEs, para preservar a livre 
concorrência e para manter e fortalecer a economia global. O site fornece um guia com passo a 
passo para auxiliar no processo de exportação, contém informações sobre os fundamentos da 
exportação, criação de um plano de exportação, plano de marketing, financiamento, transporte e 
documentação. 
Fonte: https://www.sba.gov 

The Canadian Trade Commissioner Service 

Como parte de Relações Exteriores, Comércio e Desenvolvimento Canadá, a Canadian Trade 
Commissioner Service ajuda empresas e organizações canadenses ter sucesso a nível mundial. 
Criado em 1894, o canadense Trade Commissioner Serviço (TCS) tem mais de 120 anos de 
experiência ajudando as empresas canadenses ter sucesso em mercados estrangeiros, promovendo 
os interesses econômicos do Canadá no mercado global. Fornecem às empresas canadenses, 
contatos qualificados, oportunidades de parceria e conselhos práticos sobre os mercados 
estrangeiros para ajudá-lo a tomar melhores decisões, mais rápidos e de baixo custo, a fim de 
alcançar seus objetivos no exterior. Além de auxiliar as empresas estrangeiras em fazer o Canadá 
seu próximo destino de investimento, oferecem um guia em formato PDF com informações 
relevantes do processo de exportação, descrevendo características da exportação e da globalização, 
escolha da rota, identificação do mercado e do cliente, abrindo portas e enfrentando as barreiras, 
identificação de financiamento, entre outras informações relevantes. 
Fonte: http://tradecommissioner.gc.ca/exporters-exportateurs/assets/pdfs/guide-exporting.pdf 

U.S. Department of Agriculture (USDA) 

Fornecem informações sobre alimentação, agricultura, recursos naturais, desenvolvimento rural, 
nutrição, segurança alimentar e questões de ordem pública. O departamento contém um serviço – 
USDA FAZ (Foreign Ag Service) que liga a agricultura dos EUA para o mundo para aumentar as 
oportunidades de exportação e segurança alimentar global. 
Fonte: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome 

UNZCO 

Empresa que auxilia no comércio internacional há mais de 130 anos. Rutherford B. Hayes foi 
presidente da os EUA de volta em 1879, quando UNZ & Co. abriu suas portas em Lower Manhattan. 
Embora a indústria de exportação do país ainda estivesseiniciando, UNZ começou a oferecer 
serviços aos comerciantes marítimos. Desde então, evoluiu para um líder da indústria, fornecendo 
os comerciantes internacionais e transportadores de mercadorias perigosas com formas práticas e 
inovadoras de conformidade, referências e treinamento. Fazem interação direta com EUA e agências 
governamentais estrangeiras, são especialistas em comércio e regulamentos de materiais perigosos. 
Auxiliam na identificação e incorporação de procedimentos regulamentares e de conformidade. No 
site da empresa encontra-se um guia sobre o processo de exportação desenvolvido em conjunto 
com o Departamento de Comércio dos EUA, apresenta sobre a estratégia de exportação, plano de 
mercado necessário, conselhos importantes para o processo, canais e métodos de transportes, 
contatos importantes, tecnologias apropriadas, questões legais, documentação, tarifas e formação 
de preços. Além disto o site faz venda de manuais, planilhas e documentos relacionados as 
exportações.  
Fonte: https://www.unzco.com/ 

 Quadro 9 - Entidades américa do norte que auxiliam no processo de exportação  (conclusão) 

 

https://www.export.gov/About-Us
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Como pode-se observar no Quadro 9, os principais órgãos americanos trazem 

informações sobre legislações e barreiras de exportações, como o site FDA e 

Business USA. O órgão USDA trata sobre questões de segurança alimentar, o EDC 

trata sobre informações de política e negociações e para finalizar os sites que 

apresentam o guia com o passo a passo necessário para execução do processo de 

exportação são: Canada Border Services Agency, Export Programs Guide, Small 

Business Administration (SBA), The Canadian Trade Commissioner Service e 

UNZCO. 

O Quadro 10 apresenta outros órgãos que abordam o tema exportação para 

pequenas e médias empresas. São órgãos que estão concentrados na Austrália e 

Malásia. 

DESCRIÇÃO E OBJETIVO DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DA AUSTRÁLIA E MALÁSIA RELACIONADOS À 
EXPORTAÇÃO 

Australian Government 

O Comércio e do Investimento Comissão Australiana-Austrade-contribui para a prosperidade 
económica da Austrália, ajudando empresas australianas, instituições de ensino, operadores de 
turismo, governos e cidadãos como eles: desenvolver os mercados internacionais e promover a 
educação internacional, ganhar investimento direto e fortalecer a indústria do turismo da Austrália.  
Austrade consegue isso através da geração de informações de mercado e visão, promovendo as 
capacidades australianas, desenvolvimento de políticas, fazendo conexões através de uma extensa 
rede global de contatos, aproveitando o emblema do governo offshore e prestação de consultoria e 
serviços de qualidade. Austrade visa a criação de valor para as empresas e instituições, de uma 
forma que representa um bom investimento para o contribuinte e atende ou excede todos os padrões 
apropriados de comportamento ético. O papel da Austrade é avançar Austrália comércio 
internacional e educação, investimentos e interesses de turismo do fornecendo informação, 
aconselhamento e serviços. Ajuda as empresas australianas para expandir seus negócios nos 
mercados internacionais, incluindo através da administração da exportação Mercado Grants 
Desenvolvimento (EMDG) regime e o programa TradeStart, e promove o setor da educação e da 
formação australiana nos mercados internacionais. Presta assistência coordenada do governo para 
promover, atrair e facilitar o investimento produtivo estrangeiro direto (IED) na Austrália. Presta 
assessoria ao Governo australiano em seu comércio, turismo, educação internacional e treinamento, 
e a agenda política de investimento. Desenvolve políticas, gere os programas e fornece a pesquisa 
para fortalecer a indústria do turismo da Austrália e aumentar a quota de mercado do turismo da 
Austrália. Fornece um guia com o passo a passo sobre o processo de exportação, tratando sobre 
estratégias de exportações, pesquisa de mercado e marketing, preços e cotações, formação de 
preço das mercadorias para exportação, gerenciamento de riscos, financiamentos, logística e 
distribuição. 
Fonte: https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/guide-to-exporting 

Quadro 10 – Entidades malásia e autralia que auxiliam no processo de exportação  

(continua) 

 

 

 

 

 

https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/guide-to-exporting
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DESCRIÇÃO E OBJETIVO DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DA AUSTRÁLIA E MALÁSIA RELACIONADOS À 
EXPORTAÇÃO 

MATRADE 

A MATRADE iniciou vários programas para auxiliar as empresas malasianas em se equipar com 
conhecimentos e habilidades para satisfazer os desafios na área global. Isto inclui programas de 
treinamento, Prêmios de Excelência de Exportação e serviços de clientes. Promoção da Exportação. 
Auxilia as empresas malasianas em estabelecer sua presença internacionalmente e aumentar seus 
perfis em mercados internacionais através de diferentes iniciativas promocionais incluindo a 
participação em missões comerciais, missões de marketing especializadas e feiras comerciais 
internacionais. A MATRADE também organiza programas de Parceira Comercial para empresas 
malasianas e importadores internacionais. Sendo a agência nacional para a promoção comercial. O 
papel da empresa é ligá-los aos parceiros locais compatíveis que podem oferecer os produtos e 
serviços que procuram. Informações do Comércio & Mercado. Dissemina informações oportunas e 
relevantes, bem como inteligência de mercado para proporcionar às empresas malasianas o eixo 
competitivo no comércio internacional. Fornece publicações, estatísticas comerciais, informações do 
mercado e um guia com o passo a passo do processo, neste guia apresentam informações para o 
desenvolvimento, promoção e marketing da exportação. 
Fonte:http://www.matrade.gov.my/pt/sobre-a-matrade/informacoes-corporativas/nossos-principais-
servicos 

NEW ZEALAND TRADE E ENTERPRISE 

O New Zealand Export Credit Office (NZECO) auxilia os compradores estrangeiros a ter acesso 
a crédito para compra de produtos e serviços da Nova Zelândia. New Zealand Trade and Enterprise 
(NZTE) é a agência de desenvolvimento de negócios internacionais do Governo. Nosso objetivo é 
crescer empresas internacionalmente - maior, melhor, mais rápido - para o benefício da Nova 
Zelândia. Trabalhamos para aumentar o sucesso internacional das empresas da Nova Zelândia, 
ajudando-os a aumentar seu alcance global e construir capacidade. Nós usamos nossas conexões 
e influência do governo em nome das empresas, e aplicar o conhecimento local - da equipe NZTE e 
uma rede de especialistas do setor privado - para ajudá-los entrar e crescer nos mercados 
internacionais. Nós também vincular as empresas de serviços destinados a melhorar a eficiência e 
operações, inovação faísca, refinar a estratégia, melhorar a liderança e capital de acesso - a 
construção da capacidade de que precisam para ser bem-sucedido. NZTE trabalha atualmente com 
cerca de 4.000 empresas da Nova Zelândia, e se concentra intensamente em cerca de 700 desses 
clientes. Também trabalhamos junto com nossos parceiros NZ Inc dentro do governo e da 
comunidade empresarial para proteger e construir credibilidade em nossa marca nacional - ajudando 
as empresas a abrir portas em mercados globais. Neste guia descreve sobre o desenvolvimento 
das operações e pessoas que irão trabalhar no processo de exportação, processos financeiros, 
marketing, estratégias, preparação da mercadoria e documentações. 
Fonte: https://www.nzte.govt.nz/ 

 

 

As informações dos guias da Austrália e da Malásia são significativas 

principalmente para desenvolver os mercados internacionais e promover educação na 

área de exportações, o órgão Australian Government apresenta notícias, curso se 

eventos da área. O Matrade apresenta guia de exportação para iniciantes, promoções 

sobre exportações, férias e eventos e informações comerciais e mercadológicas, além 

de assessoria e suporte comercial. Já o órgão New Zealand Trade & Enterprise 

proporciona as empresas obterem pesquisa de mercado, saber mais sobre os 

mercados de exportação e ler informações detalhadas sobre a preparação das 

exportações, além de identificar setores com oportunidades de investimentos, 

estatísticas e oportunidades na região. 

Quadro 10 – Entidades malásia e autralia que auxiliam no processo de exportação (conclusão) 

 

http://www.matrade.gov.my/pt/sobre-a-matrade/informacoes-corporativas/nossos-principais-servicos
http://www.matrade.gov.my/pt/sobre-a-matrade/informacoes-corporativas/nossos-principais-servicos
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Com relação a descrição das entidades que auxiliam no processo de 

exportação, foi possível conhecer órgãos nacionais e internacionais que contribuem 

no processo de exportação, para maior compreensão dos órgãos previamente 

descritos, a próxima seção expõe com profundidade apenas os órgãos que contém 

um modelo orientativo para o processo de exportação. 

 

2.5  MODELOS PARA AUXILIAR AS EMPRESAS NO PROCESSO DE 

EXPORTAÇÃO 

Nesta seção serão apresentados os modelos nacionais e internacionais de 

apoio para o processo de exportação. 

 

2.5.1 Nacionais 

 

2.5.1.1 Brazil Trade Net – Aprendendo a Exportar 

O guia aprendendo a exportar, apresenta o item por que exportar, 

descrevendo os benefícios da exportação, o segundo item descreve sobre o 

planejamento da exportação, no qual são detalhadas as atividades de preparação 

para exportação: pesquisa de mercado; tecnologia e gestão; requisitos técnicos; 

marca e promoção comercial e conhecendo o comércio internacional: formas de 

comercialização; modalidade de pagamento; tratamento tributário; financiamento; 

seguro de crédito e regimes aduaneiros.  A terceira parte descreve o processo de 

exportação e apresenta sobre a negociação com o importador, logística e distribuição 

registro da exportação, exportação em consignação, despacho aduaneiro, 

documentos de exportação, faturamento da exportação e um fluxograma da 

exportação, apresentado no item 2.2. No item de apoio apresenta os programas 

governamentais da área, associações e entidades de apoio, câmaras de comércio, 

ferramentas de apoio ao exportador e links úteis. Por fim, no item simulador encontra-

se simulador de preço, simulador do sistema SISCOMEX, e o fluxograma do processo. 

 

 

2.5.1.2 Centro Internacional de Negócios CIN-FIEP-PR 

O site do Centro Internacional de Negócios CIN-FIEP-PR, também apresenta 

um passo a passo do processo, porém ele utiliza como fonte o guia do Aprendendo a 
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Exportar, então as etapas e as descrições das atividades são exatamente iguais, 

conforme os passos 1 a 22 apresentados na Figura 1, apresentada na seção 2.2. 

Lista dos itens apresentados no guia do CIN/FIEP-PR: 

1- Planejamento 

2 – Pesquisa de mercado 

3 – Negociação com o importador 

4 – Elaboração da fatura Pro Forma 

5 – Envio de fatura Pro Forma ao importador 

6 – Importador vai ao banco e solicita a abertura da carta de crédito (L/C) 

7 – Exportador analisa carta de crédito 

8 – Exportador elabora a fatura comercial 

9 – Exportador prepara mercadoria para embarque 

10 – Exportador elabora o packinglist 

11 – Exportador emite nota fiscal 

12 – Exportador providencia o pré-transporte até o porto ou fronteira 

13 – Exportador solicita o despacho aduaneiro 

14 – Pagamento do frete e seguro pelo exportador 

15 – Recebimento do conhecimento de embarque (B/LOU AWB) 

16 - Desembaraço e averbação junto à Receita Federal 

17 – Emissão do comprovante de exportação 

18 – Exportador consolida toda documentação 

19 – Exportador contrata câmbio 

20 – Exportador entrega documentação ao banco 

21 – Exportador liquida câmbio e recebe os reais 

22 – Exportador envia carta de agradecimento 

 

Como pode ser observado os itens do guia do CIN, são os mesmo do 

aprendendo a exportar, porém o guia do aprendendo a exportar é mais completo em 

termos de conteúdo e informações, no CIN ele está mais como guia básico orientativo.  

 

2.5.1.3 Invest & Export Brasil 

O guia disponibilizado pelo Invest & Export Brasil é um manual em formato 

PDF que possui 269 páginas, nos quais os conteúdos são divididos em 20 capítulos: 

Introdução; Importância da atividade exportadora; Exportação direta e indireta; Acesso 
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a mercados internacionais; Formação de preço de exportação; Comércio 

internacional; Procedimentos administrativos na exportação; Órgãos com atuação em 

comércio exterior; Contratos internacionais de compra e venda de mercadorias; 

Termos ou condições de venda; Formas de pagamento; Câmbio; Tratamento 

tributário; Financiamento; Apresentação e embalagem dos produtos exportados; 

Transporte internacional; Seguro internacional; Fluxograma básico de exportação; 

Relação de sítios nacionais e internacionais sobre comércio exterior; Legislação 

básica sobre comércio exterior. A Figura 6 apresenta o fluxograma disponibilizado no 

guia: 
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POR QUE EXPORTAR
A exportação aumenta a 

competitividade da empresa no 
exterior como no Brasil.

HABILITAÇÃO
A empresa deve obter seu 

credenciamento na Receita 
Federal do Brasil a fim de utilizar 

o SISCOMEX.

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E 
FINANCIAMENTO

Os exportadores devem conhecer 
e saber utilizar plenamente os 

mecanismos fiscais e financeiros 
á sua disposição.

DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
VENDA (INCOTERMS) E 

CONTRATAÇÃO DE FRETE DE 
SEGURO

EMISSÃO DA DECLARAÇÃO PARA 
DESPACHO DE EXPORTAÇÃO 

(DDE) NO SISCOMEX

AVERBAÇÃO DO EMBARQUE NO 
SISCOMEX

Planejamento
A empresa deve adaptar seus 

produtos para atender aos 
mercados no exterior. A atividade 
exportadora deve fazer parte da 

estratégia da empresa.

O QUE EXPORTAR E PARA ONDE 
EXPORTAR

Pesquisa de mercado, 
oportunidades de negócio, 

participação em feiras, 
marketing.

CONTATOS COM O 
IMPORTADOR

DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA 
EXPORTAÇÃO

DEFINIÇÃO DA FORMA DE 
PAGAMENTO

CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO
A contratação de câmbio pode 

ser feita antes ou depois do 
embarque da mercadoria

REMESSA DOS DOCUMENTOS DE 
EXPORTAÇÃO AO IMPORTADOR

ANÁLISE DO PEDIDO DO 
IMPORTADOR

Á luz da fatura Pró-Forma 
encaminhada previamente pelo 

importador.

COMO EXPORTAR

REGISTRO DE EXPORTAÇÃO (RE) 
NO SISCOMEX

E preparação dos demais 
documentos de exportação. 

PREPARAÇÃO E EMBARQUE DA 
MERCADORIA

RECEBIMENTO DO PAGAMENTO 
EM REAIS, POR MEIO DE BANCO 

AUTORIZADO

 
Figura 6 – Fluxograma do Processo de Exportação 
Fonte: Invest & Export Brasil, 2016 
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2.5.2 Internacionais 

 

2.5.2.1 SBA 

O guia disponibilizado pela SBA é um documento em PDF com 193 páginas, 

é uma ferramenta identificada como planejador para as MPMEs personalizarem seus 

processos de exportação, tornando-se um documento vivo, o qual as atividades serão 

planejadas para execução de cada etapa. O conteúdo do guia está dividido em 10 

capítulos, sendo: Orientações sobre o Planner; Introdução à exportação; Treinamento 

e aconselhamento; Criação de um plano de exportação de negócios; Desenvolvendo 

um plano de marketing; Financiando sua exportação; Planilhas de contabilidade; 

Utilizando tecnologia para exportação; Novo plano de marketing e Transporte e 

documentação. Em alguns capítulos são apresentados dados estatísticos, vídeos com 

casos de sucesso, informações extras, planilhas para preenchimento, cálculos 

automáticos, entre outras opções. 

 

2.5.2.2 Export.gov 

O guia do export.gov, está estruturado com links que apresentam descrições 

sobre cada etapa do processo de exportação, são 19 etapas apresentadas: Visão 

geral da exportação; Estratégia de exportação; Plano de marketing; Entidades para 

exportação; Canais de exportação; Busca por compradores; Empreendimentos em 

conjunto; Preparação do produto para exportação; Exportação de serviços; 

Considerações legais; Ferramentas para exportação e-commerce; Envio do produto; 

Preço, cotação e termos; Formas de pagamento; Operações de financiamento; 

Viagens de negócio no exterior; Vendas no exterior; Regras de origem e Glossário 

com termos de exportação. Ao clicar em algum destes itens terá uma descrição sobre 

ele. O que foi identificado é que os itens disponibilizados por este site estão no guia 

do UNZCO de forma mais detalhada, com mais informações. 

 

2.5.2.3 UNZCO 

O guia online possui links que detalham cada etapa do processo, está dividido 

em três seções, a primeira descreve sobre a Visão do processo, possui nove capítulos: 

Desenvolvimento e estratégia da exportação; Plano de marketing; Orientações sobre 

exportação; Canais de exportação; Busca por compradores; Empreendimentos em 

conjunto; Preparação do produto para exportação; Exportação de serviços; 
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Considerações legais. A segunda seção é Seção Técnica, contém dois capítulos: 

Envio do produto e Preços, cotações e termos. Conduzindo negócio no exterior ea 

terceira e última seção do guia, contém cinco capítulos: Formas de pagamento; 

Operações de financiamento; Viagens de negócio no exterior; Vendas no exterior; 

Serviços pós-venda. O assunto sobre Regras de origem neste guia é tratado no item 

Considerações legais. Na descrição deste guia pode-se perceber que os itens 

descritos no site são os mesmos itens apresentados no Export.gov, porém no UNZCO 

possui descrição ainda mais detalhada sobre cada item. 

 

2.5.2.4 The Canadian Trade Commissioner Service 

O guia foi desenvolvido pelo Departamento de Comércio do Canadá, 

desenvolvido em formato PDF com 54 páginas, possui 10 capítulos: Primeiros passos; 

Globalização; Traçando a rota; Identificando o mercado alvo; Alcançando o cliente; 

Abrindo as portas para o mercado alvo; Carregamento e envio; Financiamento para 

exportação; Detalhes sobre o processo; Vendas online. O guia possui uma quantidade 

de informação relevante em cada capítulo, no decorrer das descrições apresenta 

dicas em destaque e mitos sobre o processo.   

 

2.5.2.5 A Step by Step Guide for Irish Exporters 

Este guia foi elaborado pela União Europeia em conjunto com a Enterprise 

Boards, apresentado em formato PDF com 24 páginas. O conteúdo está dividido em 

11 capítulos/seções e seis apêndices. As seções são as seguintes: O mercado de 

exportação da Irlanda; Por que exportar; Identificando oportunidades de exportação; 

Desenvolver um plano de exportação; Canal de distribuição; Vendas & Promoções; 

Transporte de mercadorias; Métodos de pagamento; Financiamento das exportações; 

Propriedade intelectual; Impostos de exportação. Nos apêndices possui um modelo 

de Plano de Exportação que apresenta os itens necessários para o documento; 

Disponibilidade de sites para consultas; Documentos relacionados a exportação e 

Glossário. 

2.5.2.6 GOV.UK 

O guia elaborado pelo Departamento de Comércio Internacional (DIT) orienta 

as empresas britânicas que estão interessadas no desenvolvimento de seu comércio 

exterior. Ele disponibiliza guias para 18 países da África, 19 guias para países das 

Américas, 21 guias de países para a Ásia, 35 guias para países da União Europeia, 
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12 guias para países do Oriente Médio e 2 guias para países da Oceania. Os guias 

são disponibilizados em formato HTML, e todos eles, independente do país escolhido, 

possuem 9 itens: Desafios de se fazer negócio no país origem; Benefícios e potencial 

de crescimento; O comércio entre Reino Unido; Oportunidades do país de origem; 

Considerações sobre partida e entrada no país; Considerações legais; Considerações 

fiscais e aduaneiras; Requisitos de entrada e Fontes para informações. Os guias 

possuem informações básicas sobre o país de interesse, são mais informações 

culturais e de turismo. São interessantes para conhecer melhor o mercado e o público, 

mas não descrevem com detalhes sobre o processo de exportação em si. 

 

2.5.2.7 Export Start Guide 

Este guia apresenta as áreas que precisam ser estudadas mais de perto pelas 

empresas que possuem interesse na exportação. Neste guia, são examinadas quatro 

áreas de forma detalhada, com a visão geral de cada uma, bem como estudos de 

caso de exportadores de sucesso e comentários de especialistas do setor. A primeira 

área descrita é Pesquisa de Mercado: identificando o melhor mercado; culturas 

comerciais; proposta de valor e avaliação da competitividade. A segunda área é 

Preparação para o Mercado: identificando rotas para o mercado e procurando 

parceiros e distribuidores. Entrando no Mercado é a quarta área e compõe: preços 

para exportação; criar uma empresa no exterior e financiamento no mercado exterior. 

A última área do guia é Operando no Mercado e contém: propriedade intelectual; 

gerenciamento do crescimento das exportações; administrar diferenças de moedas 

nos mercados; impostos da exportação e regulamentos locais ao exportar. 

 

2.5.2.8 Australian Government 

 O guia de exportação fornecido por este site apresenta 16 itens: 

Indicadores internacionais; Estratégias de exportações; Pesquisa de mercado; 

Marketing de exportação; Preços de exportação; Visita no mercado alvo; Gestão de 

riscos; Financiamento do negócio de exportação; Frete e logística; Gerenciamento de 

pedidos de vendas; Agentes e distribuidores; Pagamentos; Questões legais; 

Mercados de exportação; Subsídios de exportação e Acordos de livre comércio. 

Quando clicado em um dos itens as informações aparecem no próprio site e no início 

de cada item apresenta um check list sobre o que deve ser executado na etapa. 
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2.5.2.9 Matrade 

O guia apresenta sete partes: Iniciando, Entendendo a Exportação, 

Requerimentos de Produtos e Serviços, Logística e Documentação, Plano de 

Exportação, Financiamento para Exportação, Outras considerações e um apêndice 

com as principais certificações da área de alimentos, eletrônicos, equipamentos e 

farmacêuticos. Na etapa Iniciando encontra-se: vantagens da exportação, mitos da 

exportação e preparação da empresa para exportação. Neste item o interessante é 

que este guia é um dos poucos que descrevem sobre a preparação do capital humano, 

lembrando da importância em treinamentos e conhecimentos adequados sobre 

exportação e trabalho em equipe e multidisciplinar. No item Entendendo a Exportação 

descrevem sobre alguns requerimentos do processo no mercado de origem e no 

mercado alvo. No item Logística e Documentação apresenta os incoterms e a 

descrição dos documentos necessários. No item Plano de Exportação apresenta os 

itens necessários para elaboração de um plano de exportação: oportunidades, 

ameaças, fatores políticos, econômicos, tecnológicos, formação de preço, entre 

outros. No item Financiamento encontram-se tipos de seguros, facilidades de 

pagamentos, bancos e instrumentos adequados para solicitação de financiamento. E 

por fim, no item Outras Considerações encontram-se: Acordo de Livre Comércio, 

Fraude e Disputas de comércio, Barreiras comerciais e Riscos de exportações e 

seguros. 

 

2.5.2.10 New Zealand Trade e Enterprise 

Este guia é dividido em seis etapas: Pensando sobre como exportar; 

Preparando para exportação; Crescimento das exportações; Pesquisa de Mercado, 

Questionário para verificar o quanto a empresa está preparada para exportação, 

Marketing internacional com kit de ferramentas. Nas etapas Pensando como exportar, 

Preparando para exportação e Crescimento das exportações encontram-se os 

seguintes subitens: pesquisa e desenvolvimento, operações, lideranças e pessoas, 

financiamento das exportações, marketing e vendas, estratégias e mercados. Na 

etapa de pesquisa de mercado o site disponibiliza uma opção dinâmica na qual é 

possível) escolher o produto que a empresa tem interesse em exportar e para qual 

país. E então, se houver notícias e/ou informações sobre a combinação será 

disponibilizado. Além disto, ainda neste item contém informações sobre governo, 

população, cultura, indústrias, economia, entre outras descrições de diversos países 
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do mundo. O próximo item contém o questionário em que a empresa responde e então 

é gerado o resultado sobre o quanto ela está preparada para realizar processos de 

exportação. No item de marketing internacional encontra-se um recurso online que 

oferece dicas, listas de verificação e modelos práticos para auxiliar no processo de 

exportação. 

 

2.5.2.11 Canada Border Service Agency 

O guia fornece uma visão geral do processo de exportação comercial para 

empresas que exportam produtos do Canadá. Apresenta 17 etapas organizadas em 

seis categorias. A primeira categoria é a Preparação para Exportação: identificar bens 

que deseja exportar, determinar país de origem para os produtos que você está 

exportando e certificar-se os bens que você deseja exportar são permitidos no país 

alvo. A segunda categoria é a Declaração de Exportação: identificar se os bens 

exportados precisam ser declarados. Terceira categoria, Classificando a Exportação: 

se o item exportado for declarado, determinar o código de exportação apropriado, 

classificação de mercadoria. Categoria quatro, Transporte e Comunicação dos Bens: 

determinar o método, apresentar a declaração e comprovante de exportação. Na 

quinta etapa, Após a Exportação das Mercadorias, encontra-se: providenciar 

certificado de origem e armazenar a documentação durante seis anos. A sexta e última 

etapa é Informações Adicionais: familiarizar-se com programas de incentivos 

comerciais e sugestões de sites para novas consultas. Os itens são organizados em 

uma única página do site. 

Para melhor compreensão dos assuntos abordados no capítulo dois, foi 

elaborado o Quadro 11, resumindo os principais temas e conceitos apresentados. 
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EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS: Exigências, dificuldades e modelos 

TEMA RESUMO 

O processo de internacionalização das 
empresas 

Processo de expansão das empresas que 
favorece a sua economia e dos países. Possui 
como vantagem o aumento da competitividade, 
melhora o uso dos recursos, aumenta os lucros, 
proporciona novos empregos, maior 
produtividade industrial e aumento da 
capacidade de produção nacional. 

Exigências do processo de exportação com 
ênfase em pequenas indústrias de alimentos 

Apresentou os documentos necessários para o 
processo de exportação, descreveu sobre o 
processo de despacho aduaneiro, que 
corresponde ao processo operacional e logístico 
da exportação, descreveu sobre os principais 
acordos comerciais (Mercosul, SGPC, ALADI, 
SPS e TBT). Apresentou as principais normas 
relacionadas as indústrias de alimentos (HACCP 
e ISO 22000). Descreveu os regulamentos 
nacionais (ANVISA, SISCOMEX, RECEITA 
FEDERAL) para liberações das mercadorias e 
habilitações do sistema. Regulamentos 
internacionais (União Europeia) para 
embalagens e composição dos alimentos. 

Principais dificuldades encontradas durante 
o processo de exportação 

Classificadas em barreiras internas e externas. 

Entidades para auxiliar as empresas no 
processo de exportação 

24 entidades nacionais e 27 entidades 
internacionais. Apresentam dados estatísticos 
sobre exportações, estudos e análises de 
mercado, informações sobre acordos comerciais, 
preferências tarifárias e exigências técnicas. 

Modelos para auxiliar as empresas no 
processo de exportação 

3 nacionais e 11 internacionais. Apresentam: 
plano de exportação, estudo de mercado, plano 
de marketing, documentações, propriedade 
intelectual e informações de financiamento e 
formação de preços. 

Quadro 11 – Resumo dos temas apresentados no capítulo 2 

O capítulo 2 apresentou conceitos serviços sobre internacionalização das 

empresas, em especial indústrias de alimentos. Em um segundo momento apresentou 

as exigências do processo de exportação: documentação, despacho aduaneiro, 

acordos comerciais, normas, regulamentos e requisitos para exportação Brasil-União 

Europeia. Após o levantamento das exigências, foram apresentadas as principais 

dificuldades encontradas durante o processo de exportação, as dificuldades foram 

classificadas em internas e externas. Apresentou também, as entidades nacionais e 

internacionais que auxiliam no processo de exportação, foram identificadas 24 

entidades nacionais e 27 internacionais. Foi possível identificar entidades que auxiliam 

na área de segurança alimentar, apresentam legislações, requisitos e normas para 

indústrias alimentícias, como é o caso da ANVISA, Ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), CODEX ALIMENTARIUS, Organização Mundial de Saúde 

(OMS), Organização das Nações Unidas (ONU), FAO, mas não apresentam as etapas 
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do processo de exportação. Entidades relacionadas ao MDIC, que apresentam dados 

estatísticos, regras de origem, preferência tarifárias, acordos comerciais e o Invest & 

Export Brasil e Aprendendo a Exportar que possuem guia com o passo a passo do 

processo, porém não descrevem as exigências e regulamentos necessários para 

exportação de alimentos para União Europeia. Além das entidades relacionadas a 

Federação das Insdústrias do Estado do Paraná (FIEP) e Centro Internacional de 

Negócios (CIN), que também possui um guia básico para o processo de exportação. 

As entidades internacionais contribuem com informações estatísticas, 

políticas e negociações empresariais, documentações, notícias sobre exportação, 

barreiras e acordos comerciais. Das 27 entidades, 11 apresentam guias com o passo 

a passo para o processo de exportação, porém não apresentam um modelo de 

exportação de alimentos para União Europeia, que oriente com informações técnicas 

e normativas. No geral, apresentaram orientações estratégicas para colocação dos 

produtos no mercado exterior, o que também é relevante, porém não auxiliam no 

direcionamento das atividades operacionais, reduzindo as dificuldades para as 

MPMEs. 

As entidades que apresentam um modelo orientativo do processo de 

exportação (11 internacionais e 3 nacionais), serão detalhadas na seção 4.3.2. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Nesta seção serão apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa com 

breve revisão bibliográfica e as fases realizadas, descrevendo o método e o 

instrumento de pesquisa aplicados neste trabalho. 

 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa que compreende em: Desenvolver 

um modelo de referência para auxiliar a pequena indústria no processo de exportação 

de alimentos, que considere as exigências técnicas e normativas da União Europeia, 

a seguinte metodologia foi elaborada.  

Considerando a classificação da pesquisa, a investigação é considerada 

exploratório-descritiva. As pesquisas descritivas têm como objetivo estabelecer 

relações entre variáveis e descrever características de determinada população ou 

fenômeno, proporcionando maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2009).   

Nesta tese, além de descrever sobre exigências para exportação de 

alimentos, pretende-se proporcionar uma nova visão do assunto, por meio do 

levantamento de dados e elaboração do MEAL, por isso classifica-se também como 

pesquisa exploratória. As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, 

as habitualmente utilizadas numa atuação prática. 

A maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema a ser 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. Essas 

pesquisas podem ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso 

(GIL, 2009). 

Quanto à natureza da pesquisa, ela se classifica como qualitativa, pois o 

levantamento de dados não será estatístico e a preocupação será com o 

aprofundamento da compreensão das informações levantadas.  Ela está relacionada 

com o desenvolvimento de estudos normativos para compreender as relações 

causais, tornando possível prever os efeitos das diferentes ações / medidas e 

desenvolver manuais com listas de verificação e outras ferramentas, a fim de 

implementar o conceito na prática (GODOY, 1995; WELCH et al., 2011).  
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Neste contexto, esta pesquisa pode ser classificada também, de acordo com 

a sua natureza, de prescritiva, uma vez que propõe a criação de um modelo de 

referência para o processo de exportação de alimentos, que considere as exigências 

técnicas e normativas. Além disso, uma vez que a pesquisa se esforça para resolver 

um problema enfrentado no mundo real, gerando conhecimento para áreas 

acadêmicas e de negócios, pode ser caracterizado como uma pesquisa aplicada 

(KARLSSON, 2009).  

A classificação quanto à escolha do objeto de estudo pretende-se utilizar um 

estudo de caso único. A pesquisa de estudo de caso é um método utilizado em 

situações nas quais as principais questões da pesquisa são: “como?” ou “por que?”, 

e o pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre eventos comportamentais e o 

foco do estudo é um fenômeno contemporâneo, contextualizando algo real (o “caso”) 

em seu contexto no mundo real (KOHLBACHER, 2006; YIN, 2015). Estudos de caso 

podem ser utilizados para vários objetivos: fornecer uma descrição, testar uma teoria 

ou gerar uma teoria (EISENHARDT, 1989; WELCH et al., 2011).  

 Para a coleta de dados, a técnica utilizada foi entrevista, questionário e 

observação. Essa triangulação ajuda a tratar a condição técnica distintiva, por meio 

da qual um estudo de caso terá mais variáveis de interesse do que pontos de dados. 

A combinação de métodos para coleta de dados contribui para um melhor exame de 

dados, enriquecendo a compreensão e permitindo identificar diversas dimensões da 

pesquisa (AZEVEDO et al., 2013). Para a coleta de dados utiliza-se também a 

pesquisa documental e pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de livros, teses e 

dissertações, além de artigos científicos nacionais e internacionais de qualidade 

reconhecida. Afinal, a pesquisa bibliográfica permite ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenômenos mais ampla do que aquela pesquisada diretamente (GIL, 

2009). Inclusive, parte dos estudos exploratórios pode ser definido como pesquisas 

bibliográficas. 

 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida em cinco fases, conforme Figura 7.  
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Figura 7 – Estruturas das fases da pesquisa 

Inicialmente, na Fase 1, foi realizado um levantamento bibliográfico, visando 

compreender o cenário geral das exportações de produtos alimentícios Brasil-União 

Europeia. Foram levantadas as exigências fundamentais para entrada de alimentos 

na União Europeia, incluindo regras, etapas e barreiras desse processo, além de 

estudos acadêmicos publicados sobre exportações de alimentos, focando as MPMEs.    

A Fase 2 consistiu em identificar as principais dificuldades encontradas 

durante o processo de exportação por parte das empresas. Inicialmente, foram 

identificadas algumas práticas e modelos existentes com relação à exportação de 

alimentos. Para isso, foram enviados questionários para as empresas de alimentos 

que exportam seus produtos. Foi realizado um levantamento das indústrias de 

alimentos que exportam seus produtos, por meio do Cadastro das Indústrias do 

Paraná 2015 - FIEP, utilizando como critério de busca: Indústrias Exportadoras e 

Fabricação de produtos alimentícios, foi obtido um resultado de 227 indústrias, 

dessas, apenas 192 indústrias possuem e-mail cadastrado. Foi então, elaborado um 

Exigências fundamentais 
para entrada de 

alimentos na Europa

Modelos que 
auxiliam no 
processo de 
exportação

Principais 
dificuldades no 

processo de 
exportação, em 

especial exportação 
de alimentos 

FASE 1 

FASE 2 
FASE 3 Fase 4 

e Fase 5 
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questionário com seis questões abertas (apêndice A) e enviado para as 192 

empresas. O objetivo desse questionário era identificar quais dificuldades as 

empresas enfrentavam durante o processo de exportação. Dos 192 e-mails enviados, 

67 voltaram com erro de e-mail e/ou e-mail inexistente, e dos 125 e-mails restante, 

apenas quatro empresas retornaram com o questionário respondido. Acredita-se que 

a baixa expressividade de retorno dos questionários seja relacionada a possível 

classificação de spam, impessoalidade no processo, falta de confiança e de tempo 

por parte das empresas. O questionário também foi disponibilizado em redes sociais 

como Facebook e Linkedin, por meio da ferramenta Google Form (elaboração de 

formulário on line), porém não obteve nenhuma resposta por este meio, possivelmente 

por ser uma pesquisa com tema específico.  

Para a etapa de levantamento das dificuldades do processo de exportação 

em relação a diferentes frentes, foram realizadas entrevistas com sete especialistas 

na área de exportação. São eles:  Gerente de Inovação e Analista de Negócios do 

Departamento de Internacionalização da FIEP, Representante da Área Comercial de 

uma indústria de alimentos, dois despachantes aduaneiros, uma consultora de 

negócios internacionais e uma empresa de consultoria em comércio exterior. Foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com durações em torno de uma hora e meia 

cada. Para a entrevista com o Gerente do Setor de Inovação do Departamento de 

Internacionalização da FIEP foi utilizado um questionário com cinco questões abertas 

(apêndice B), com o objetivo de identificar a situação das MPMEs no que diz respeito 

às exportações, pesquisar sobre o crescimento de exportações de produtos com mais 

valor agregado (industrializados) e identificar tendências das exportações de 

alimentos.  Na entrevista com o Analista de Negócios do Departamento de 

Internacionalização da FIEP foi utilizado um questionário com seis questões abertas 

(apêndice C) com o objetivo de coletar as principais dificuldades das MPMEs no 

processo de exportação, identificar documentos e processos necessários para o 

processo de exportação. 

Na entrevista com a Área Comercial de uma indústria de alimentos, a 

entrevista ocorreu na própria indústrias de alimentos, em um primeiro momento foi 

explicado o objetivo da pesquisa e, após a apresentação, o entrevistado detalhou 

como ocorre o processo de exportação da empresa, detalhando o passo a passo, 

descrevendo as principais dificuldades e as etapas mais críticas do processo, como 

apoio para entrevista foi utilizado um questionário (apêndice D) com seis perguntas 
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abertas. Ao final da entrevista, foi observada a produção de alguns produtos para 

melhor compreensão e conhecimento do processo. 

Na entrevista com Despachantes Aduaneiros foi utilizado um questionário 

com oito questões abertas (apêndice E) com o objetivo de mapear os processos 

necessários para exportação e coletar as dificuldades que uma pequena empresa 

enfrenta ao executar o processo de exportação. Na entrevista com Empresas de 

Consultoria foi utilizado um questionário com sete questões abertas (apêndice F) com 

o objetivo de coletar dados sobre exigências internacionais para entrada de produtos 

alimentícios na União Europeia e as principais dificuldades das MPMEs no processo 

de exportação. 

Além disso, foi realizado o estudo de caso para o acompanhamento do 

primeiro processo de exportação junto a uma empresa de alimentos da região de 

Curitiba, que por questões de sigilo comercial, será denominada Empresa A.  O estudo 

de caso seguiu as etapas propostas por Yin (2015): Escolha do Referencial Teórico; 

Selecionar o Caso; Projetar o Protocolo de Coleta de Dados; Condução do Estudo de 

Caso; Desenvolvimento Escrito de um Relatório e Padronização e Modificação 

Teórica. 

Na Fase 3, foram levantados os órgãos nacionais e internacionais que 

auxiliam as MPMEs no processo de exportação, além de modelos que suportam este 

processo, independente se eram especificamente para a indústria de alimentos ou 

não.  Foram listadas as suas características como: contribuição para o processo de 

exportação, objetivo, atividades, entre outras. Para facilitar a análise das contribuições 

fornecidas por cada órgão ou modelo, foram construídos Quadros, organizando os 

dados por funcionalidade e objetivos, priorizando os que apresentassem um guia 

passo a passo para suportar o processo de exportação. Foram então descritos os 

guias e apresentadas as etapas e respectivas atividades operacionais, visando 

compará-las por meio de um benchmarking de processo. Foi incluído nesta 

comparação, o modelo utilizado por uma empresa exportadora de alimentos, situada 

em Curtiba. Após a análise do benchmarking, foram ressaltados os pontos fortes e 

fracos das metodologias analisadas. Entre as análises resultantes deste estudo, foram 

ressaltados se esses modelos apresentavam detalhes para a sua execução, 

documentos, regras e exigências, identificando deficiências de suporte quanto aos 

procedimentos operacionais.  
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Na Fase 4 cria-se o modelo para exportação. Para isso, foram elaboradas as 

fases do modelo com base nas categorias utilizadas para analisar as melhores 

práticas dos modelos, foram elaboradas as atividades para cada fase, fundamentadas 

nas melhores práticas e nas dificuldades e exigências para exportação de produtos 

alimentícios para a União Europeia. Por fim, foram elaboradas as tarefas com detalhes 

operacionais necessários para compor um modelo completo para exportar produtos 

alimentícios.   

Na Fase 5, foram realizadas duas avaliações do conceito do modelo.  Na 

primeira avaliação o modelo foi apresentado para dois especialistas da área de 

exportação: Um profissional da indústria de alimentos e um especialista do CIN/FIEP-

PR. Para avaliação do modelo foi desenvolvido um questionário (apêndice I) para 

pontuar os seguintes critérios: Processo; Pessoas; Produto; Mercado Externo; 

Requisitos e Exigências e Compreensão e Entendimento, utilizando a escala Likert de 

1 a 5 (sendo: 1 – não atende; 2 – atende parcialmente; 3 – atende; 4 – atende 

totalmente e 5 - atende excepcionalmente). Com base na avaliação e sugestões, o 

modelo foi aprimorado. A segunda avaliação ocorreu com quatro especialiastas (dois 

consultores, um representante da área comercial de uma indústria de alimentos e um 

despachante aduaneiro), nesta avaliação o modelo foi enviado por e-mail e a análise 

ocorreu sem a presença da pesquisadora, seguindo os mesmos critérios da primeira 

avaliação. Esta estrutura da pesquisa para elaboração do modelo, pode ser melhor 

compreendida pela Figura 7 e Quadros 12 a 16, os quais apresentam a composição 

explicada anteriormente. 

Os Quadros 12 a 16 descrevem detalhadamente o que foi realizado em cada 

fase. Apresentam o método, a fonte e os resultados das atividades executadas. 
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 Quadro 12 – Atividades Fase 1. 

 

 

 

 

Atividades FASE 1:  Exigências fundamentais para entrada de alimentos na União Europeia 

O que? Como foi realizado? Local Período pesquisado Resultado 

Levantamento teórico:  
• Exigências do 

processo de 
exportação com ênfase 
em pequenas 
indústrias de alimentos 
• Acordos 

Comerciais 
• Normas e 

Certificações na 
área de alimentos 

• Regulamentos e 
requisitos para 
entrada de 
produtos 
alimentícios na 
União Europeia  

Busca pela internet: 
• Acordos Comerciais: Periódicos 

qualificados pela Qualis e livros  
• Certificações: Sites de 

certificadoras e normas alimentares 
• Regulamentos e requisitos: Busca 

nos sites nacionais que 
apresentam regulamentos para as 
indústrias alimentícias. Busca no 
site da União Europeia: realizadas 
simulações para todos os capítulos 
e grupos relacionados à alimentos 
processados no sistema 
harmonizado (49 seções), 
utilizando como destino a 
Alemanha (conforme identificado 
como país mais exigente da União 
Europeia), levantando as 
legislações e exigências que 
coincidiram para todos os grupos. 

• Scopus, Scielo, 
Emerald, Portal da 
Capes, Google 
Academic, 
Dissertações e 
teses de 
Universidades. 

• ISO, Codex 
Alimentariuns, 
ABNT INMETRO e 
União Europeia 

• Portal ANVISA / 
Portal MAPA / 
União Europeia 

• Fevereiro de 2015 a 
setembro de 2016. 
Publicações dos 
últimos 7 anos (a 
partir de 2009) 

• Busca iniciou em: 
Junho de 2015 e foi 
sendo atualizada até:  
setembro de 2016  

Como resultado desta 
atividade, foi possível 
desenvolver a 
Fundamentação Teórica 
da pesquisa, abordando 
os seguintes temas: 
Exigências do processo 
de exportação, 
documentos, etapas, 
acordos comerciais, 
normas regulamentos e 
requisitos (capítulo 2.2). 
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Quadro 13 – Atividades Fase 2.

Atividades FASE 2:  Principais dificuldades no processo de exportação, em especial exportação de alimentos 

O que? Como foi realizado? Local 
Período 
pesquisado  

Resultado 

Levantamento teórico: 
• Dificuldades 

encontradas durante o 
processo de exportação 

Periódicos qualificados pela Qualis e 
livros  

Scopus, Scielo, Emerald, 
Portal da Capes, Google 
Academic e Dissertações e 
teses de Universidades 

Fevereiro de 
2015 a 
setembro de 
2016. 
Publicações 
dos últimos 7 
anos (a partir 
de 2009) 

Levantamento das 
barreiras internas e 
externas (Capitulo 2.3). 

Dificuldades gerais com 
indústrias de alimentos que já 
exportam (cadastro FIEP) 

Questionário enviado por e-mail com 
6 questões abertas para Área 
Comercial da indústria (apêndice A) 

Cadastro das Indústrias do 
Paraná 2015 - FIEP 

Março 2016 a 
junho de 2016 

Principais dificuldades: 
Não conhecer o 
processo, compreender 
necessidade do mercado 
externo(Capítulo 4.2.1). 

Dificuldades do processo de 
exportação em relação a 
diferentes frentes  

Entrevistas com profissionais da área: 
1. Gerente do Setor de 

Inovação e Analista de 
Negócios (apêndice B e C)  

2. Área Comercial (apêndice D) 
3. Comércio Exterior (apêndice 

E) 
4. Relações Internacionais 

(apêndice F) 

1. Departamentos de 
Internacionalização - 
FIEP 

2. Indústria de 
Alimentos 

3. Despachante 
Aduaneiro 

4. Empresa de 
consultoria em 
Comércio Exterior 
(França e Brasil) 

Março 2016 a 
junho de 2016 

Principais dificuldades: 
Falta de conhecimento, 
identificar produto de 
interesse no mercado 
externo, classificação da 
mercadoria, elaboração 
de documentos (Capitulo 
4.2.2). 

Dificuldades de uma indústria 
que realiza o processo de 
exportação pela primeira vez 

Estudo de Caso: Acompanhamento 
do primeiro processo de exportação 
de uma indústria de alimentos. Com o 
apoio da Diretora Executiva/Sócia 
Proprietária da empresa. Protocolo de 
Estudo de Caso (Apêndice G). 

Campina Grande do Sul / PR 
Março 2016 a 
junho de 2016 

Dificuldades: Colocação 
adequada do produto no 
mercado; Percepções e 
necessidades do público 
alvo (Capitulo 4.2.3). 
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Atividades FASE 3:  Modelos que auxiliam no processo de exportação 

O que? Como foi realizado?  Local 
Período 
pesquisado  

Resultado 

Fundamentação 
Teórica: Entidades que 
auxiliam no processo de 
exportação 

A busca foi realizada na internet, por meio de 
palavras chaves: modelo Exportação, 
Exportação de Alimentos, Passo a Passo 
para Exportação, Export Guide, Food Export, 
Step by Step Export.  

• Federações das 
Indústrias 

• Órgãos Governamentais 
• Ministério do 

Desenvolvimento e 
Comércio Exterior 

• Agências de Promoção 
de Exportações e 
Investimentos 

• Empresas de Despacho 
Aduaneiro 

Março 2016 a 
agosto de 2016 

Identificação de 51 
entidades que 
auxiliam no processo 
de exportação de 
produtos 
(Capítulo2.4) 

Descrição e 
classificação dos 
órgãos em relação a 
finalidade e função 

Leitura sobre cada órgão, identificando os 
principais serviços fornecidos, conteúdo 
apresentado e material disponibilizado para 
auxiliar no processo de exportação. 
Identificação da finalidade de cada órgão e 
classificação em grupos sobre nove aspectos: 
Dados estatísticos, Diretório de exportadores 
e produtos, Legislações, modelo com passo a 
passo, Programa de Treinamentos, Política e 
negociações, Barreiras e regulamentos, 
Publicações da área e Segurança alimentar. 

Elaborado pela autora no 
cap. 4 da tese 

Maio de 2016 a 
setembro de 2016 
Junho de 2016 a 
setembro de 2016 

Classificação dos 
órgãso em seis 
grupos para melhor 
compreensão. 
Capítulo 4.3.1. 

Descrição e 
detalhamento das 
etapas de cada modelo 

Priorização do grupo que apresenta órgãos 
que contém um modelo com o passo a passo 
sobre o processo de exportação. 
Apresentação das etapas do processo de 
exportação fornecido em cada modelo 

Detalhamento das 
etapas dos modelos 
em dois Quadros. 
(Capítulo 4.3.2). 
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Comparativo das 
etapas dos modelos 
com o passo a passo 
do processo de 
exportação + etapas do 
processo do estudo de 
caso 

Benchmarking relacionando as etapas dos 
modelos com as etapas do processo de 
estudo de caso sobre 15 aspectos: 
Inicialização, Planejamento, Órgãos de apoio, 
Pesquisa de mercado, Produto e produção, 
Legislação, Documentos, Marketing, Cliente, 
Tratamento tributário, Processo, 
Financiamento, Custos, Tecnologia e 
inovação e Encerramento. Itens coexistentes 
nos modelos. 

Benchmarking geral 
dos modelos 
(Capítulo 4.3.2) 

Comparativo detalhado 
das práticas realizadas 
em cada etapa 

Benchmarking relacionando as práticas 
descritas em cada categoria e aspecto 

Benchmarking dos 
modelos por 
categorias – análise 
do conteúdo com 
mais profundidade  
(Capítulo 4.3.3). 

Quadro 14 – Atividades Fase 3. 
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Atividade FASE 4: Modelo de Referência para a Exportação de Alimentos 

O que? Como foi realizado? Local Período Capítulo 

Elaboração 
das Fases 
do Modelo 

O modelo foi organizado em seis fases, levando em consideração as 15 categorias analisadas 
no item 4.3.3. As fases foram definidas com base nas próprias categorias, nas quais buscaram 
identificar a sequência de ocorrência das mesmas em relação ao fluxo das atividades do 
processo de exportação dos guias analisados e organizar as etapas nesta ordem, portanto das 
15 categorias apresentadas no benchmarking, foram escolhidas seis para serem as Fases do 
Modelo: 1-Iniciação; 2-Planejamento; 3-Cliente; 4-Produto; 5-Processo e 6-Encerramento. 

Elaborado 
pela 
autora no 
cap. 4 da 
tese 

Junho de 
2016 a 
setembro 
de 2016 

Elaboradas seis 
fases para o 
modelo 
(Capítulo 5.1.1) 

Elaboração 
das 
Atividades 
do Modelo 

Com as fases definidas, foram identificadas as atividades correspondentes e necessárias em 
cada fase: fundamentadas no benchmarking das etapas do modelo em relação aos aspectos 
analisados (item 4.3.4). Foram identificadas as melhores práticas em cada categoria/aspecto, 
levando em consideração a abrangência e profundidade do conteúdo apresentado, 
relacionando com as dificuldades encontradas na teoria e na prática.  

• Para elaboração das atividades: Foi estruturada uma tabela que apresenta o conteúdo 
e breve descrição das melhores práticas de cada aspecto, a dificuldade (teórica e/ou 
prática) que está sendo suprida e o resultado alcançado.  

• Atividades identificadas como necessárias para suprir dificuldades levantadas na 
prática, foram inseridas no modelo (baseadas em revisões bibliográficas), mesmo não 
existindo nos modelos existentes. 

Elaboradas 18 
atividades para 
p modelo 
(Capítulo 5.1.2). 

Descrição 
das tarefas 
de cada 
fase 

Após a organização das atividades em cada fase, foram identificadas as tarefas necessárias 
para execução das atividades, então foram descritas cada tarefa, contendo: entrada, o que 
fazer, como deve ser feito, quem deve realizar a tarefa, saída, documentos relacionados, 
órgãos de apoio, legislações/regulamentos e exigências relacionadas e documento em anexo 
para apoio da tarefa. Algumas tarefas contém  documentos de apoio que estão apresentados 
no Apêndice H. As informações para completar cada item vieram das melhores práticas, das 
informações coletadas nas entrevistas com profissionais da área, dos regulamentos e 
exigências levantadas na área de alimentos e dos órgãos de apoio. 

Elaboradas 15 
tarefas para o 
modelo – 
Capítulo 5.1.3 

Quadro 15 – Atividades Fase 4  
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Atividade FASE 5: Avaliar e aprimorar o modelo de referência para exportação de alimentos 

O que? Como foi realizado? Local Período Capítulo 

Elaboração do 
questionário 
para avaliação 
do modelo 

Foi elaborado um questionário com 17 questões divididas em 6 
categorias (apêndice I): Processo; Pessoas; Produto; Requisitos 
e Exigências; Mercado Externo e Compreensão e Entendimento, 
para auxiliar na avaliação do MEAL. As questões foram 
desenvolvidas fundamentadas nas dificuldades levantadas na 
seção 4.2, identificando se as mesmas foram supridas e com 
base nas categorias utilizadas para analisar os modelos 
existentes (seção 4.2.3). Cada questão com cinco alternativas - 1 
a 5 (sendo: 1 – não atende; 2 – atende parcialmente; 3 – atende; 
4 – atende totalmente e 5 - atende excepcionalmente). O 
questionário foi enviado por e-mail para os especialistas antes da 
apresentação do modelo e foram respondidos sem a participação 
da pesquisadora após a apresentação do modelo e retornados 
por e-mail. 

Elaborado pela autora no cap. 4 
da tese 

Agosto de 
2016 

Questionário 
com 17 
questões  
(Capítulo 
5.2.1). 

Apresentação 
do modelo para 
especialistas 

Apresentação do modelo para avaliação com base no 
questionário elaborado (apêndice I).  A avaliação do modelo 
ocorreu com: 

• Analista de Negócios (FIEP)  

• Diretora Executiva de uma Indústria de Alimentos. 

Reunião e apresentação do modelo por meio de computador e 
impresso. Após a apresentação do modelo os especialistas 
realizaram a avaliação utilizando o link do questionário enviado 
previamente por e-mail pela pesquisadora.Os resultados do 
questionário encontram-se no apêndice J. 

• CIN/FIEP 

• Indústria de Alimentos 

Setembro 
de 2016 

Análise da 
avaliação do 
modelo 
(Capítulo 
5.2.2). 
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Aprimoramento 
do modelo 

Diagnóstico baseado no levantamento de ideias e sugestões de 
melhorias identificadas durante a apresentação do modelo e 
respostas das avaliações do questionário: Foi 
reavaliado/aprimorado o item que obteve nota 2 (correspondente 
na escala Likert como não atende), pois não foi satisfatório para 
eficácia do modelo. Os itens avaliados que ficaram com nota 3 
também foram analisados e aprimorados, já os itens avaliados 
com 4 e 5 foram compreendidos como satisfatório. 

Elaborado pela autora no cap. 4 
da tese 

Setembro 
de 2016 

Melhorias 
no modelo 
(Capítulo 
5.2.3). 

Segunda 
avaliação do 
modelo 

Foi utilizado o mesmo questionário da primeira avaliação. O 
modelo foi enviado por e-mail para os avaliadores (dois 
consultores, um representante da área comercial de uma 
indústria de alimentos e um despachante aduaneiro). Os 
resultados da avaliação estão no apêndice J. 

Elaborado pela autora no cap. 
5.2 da tese 

Novembro 
de 2016 

Melhorias 
no modelo 
(Capítulo 
5.2.3). 

Quadro 16 – Atividades Fase 5 
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Este capítulo descreveu os aspectos metodológicos e a estrutura da pesquisa 

nas fases realizadas para o desenvolvimento do MEAL (Figura 7). Nos capítulos 

seguintes, os resultados de cada etapa e atividade da pesquisa são apresentados em 

detalhe. Apresenta-se no Capítuo 4, a análise das exigências apresentadas na Seção 

2.2, dificuldades levantadas em campo e análise dos modelos existentes para o 

processo de exportação. A elaboração e avaliação do MEAL (Fase 4 e Fase 5) estão 

apresentados no capítulo 5, finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões e 

observações da pesquisa desenvolvida.  
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4. ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS, DIFICULDADES E MODELOS EXISTENTES 

PARA O PROCESSO DE EXPORTAÇÃO 

 

 

Este capítulo descreve as exigências necessárias para os produtos 

alimentícios saírem do Brasil e as exigências europeias fundamentais para que os 

produtos alimentícios sejam liberados no país de destino. Em seguida, apresenta o 

levantamento das principais dificuldades no processo de exportação por meio da 

análise dos resultados de quatro questionários respondidos por quatro indústrias de 

alimentos que exportam seus produtos e de sete entrevistas realizadas com 

especialistas da área (Gerente do Setor de Inovação e Analista de Negócios do 

Departamento de Internacionalização da FIEP; Representante da Área Comercial de 

uma Indústria de Alimentos; Dois Despachantes Aduaneiros; Duas Representantes 

de Empresa de Consultora em Comércio Exterior). Também será apresentado o 

acompanhamento do primeiro processo de exportação da Empresa A, obtido por meio 

de um estudo de caso, visando compreender as dificuldades práticas desta indústria. 

Para finalizar, são apresentadas as análises dos modelos que auxiliam no processo 

de exportação, a descrição, o comparativo e a identificação das melhores práticas. 

 

4.1  ANÁLISE DAS EXIGÊNCIAS E REQUISITOS DA UNIÃO EUROPEIA 

Como apresentado na seção 2.2.3 as exigências, regulamentos e requisitos 

podem ser classificadas em nacionais e internacionais, levando em consideração 

também as certificações, pois quando a empresa possui uma certificação na área de 

segurança alimentar facilita a entrada do produto na União Europeia conforme Pires 

(2012). 

No Quadro 17 estão organizadas as informações com relação as certificações 

na área de alimentos e os regulamentos e requisitos separados pelas principais 

etapas do processo de exportação. 
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ETAPA PARA 
APLICAÇÃO 

REGULAMENTO/NORMA FONTE 

PRODUÇÃO DO 
ALIMENTO 

 

Nº 1428 de 1993 – Boas Práticas de Fabricação de 
Alimentos e Análise de Perigo e Pontos Críticos de 
Controle; 

Ministério da Saúde 
Nº 326 de 1997 - Boas Práticas de Fabricação de Alimentos 

RDC 275 de 2002 da ANVISA – Procedimentos 
Operacionais Padrões e APPCC 

Nº RDC 12 da ANVISA – Padrões Microbiológicos e 
Sanitários para Alimentos 

Nº 11, 12 e 13 de 1993 – APPCC para pescados; 

Ministério da 
Agricultura 

Nº 46 de 1998 – Produtos de Origem Animal; 

Nº 40 de 1997 – APPCC para bebidas e vinagres; 

Nº 368 de 1997 – BPF para produtos agropecuários. 

Regulamento nº 1169/2011 - Relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os gêneros 
alimentícios. 

União Europeia 

Regulamento nº 1333/2008 - estabelece normas relativas 

aos aditivos utilizados nos gêneros alimentícios. 

Regulamento nº 1334/2008 -  estabelece normas relativas 

aos aromas alimentares e ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes utilizados nos e sobre os 
gêneros alimentício. 

Regulamento nº 595/2015 - apresenta os limites máximos 

de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos 
alimentos de origem vegetal e animal e a avaliar a 
exposição dos consumidores a estes resíduos. 

ROTULAGENS E 
EMBALAGENS 

Regulamento nº 1169/2011 - Relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os gêneros 
alimentícios. 

União Europeia 

PROCESSO DE 
RASTREABILIDADE 

DO PRODUTO 

Regulamento nº 178/2002 estabelece princípios gerais, 
requisitos e procedimentos que sustentam a tomada de 
decisão em matéria de alimentos e alimentam segurança, 
que abrangem todas as fases da alimentação humana e 
animal produção e distribuição. 

União Europeia 

FUNCIONAMENTO DA 
EMPRESA 

- Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 
- Regulamenta as condições para o funcionamento de 
empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, 
controle e monitoramento, no âmbito da vigilância 
sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, de 23 
de setembro de 1976, e dá outras providências. 

ANVISA 

Regulamento nº 852/2004 - estabelece as regras gerais 

destinadas aos operadores das empresas do setor 
alimentar no que se refere à higiene dos gêneros 
alimentícios – Aplicação do APPCC 

União Europeia 

DESPACHO 
ADUANEIRO 

 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

- IN SRF nº 28, de 27 de abril 1994 - Disciplina o despacho 
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação. 

- IN SRF nº 611, de 18 de janeiro de 2006 - Dispõe sobre a 
utilização de declaração simplificada na importação e na 
exportação. 

 REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS 

- IN RFB nº 1.600, de 14 de dezembro de 2015 - Dispõe 
sobre a aplicação dos regimes aduaneiros especiais de 
admissão temporária e de exportação temporária. 

- IN SRF nº 248, de 25 de novembro de 2002 - Dispõe 
sobre a aplicação do regime de trânsito aduaneiro. 

- IN SRF nº 241, de 6 de novembro de 2002 - Dispõe sobre 
o regime especial de entreposto aduaneiro na 
importação e na exportação. 

- IN SRF nº 266, de 23 de dezembro de 2002 - Dispõe 
sobre o regime de Depósito Alfandegado Certificado. 

- IN SRF nº 409, de 19 de março de 2004 - Dispõe sobre o 
regime aduaneiro especial de depósito afiançado 
operado por empresa de transporte aéreo internacional. 

Receita Federal 

 HABILITAÇÃO NO SISCOMEX 

Quadro 17 – Requisitos técnicos e normativos para exportação de alimentos para europa. 

          (continua) 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8077.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=13448
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15544
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70297
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15125
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15117
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15147
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=15309
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- IN RFB nº 1.603, de 15 de dezembro de 2015 - 
Estabelece procedimentos de habilitação de 
importadores, exportadores e internadores da Zona 
Franca de Manaus para operação no Sistema Integrado 
de Comércio Exterior (SISCOMEX) e de credenciamento 
de seus representantes para a prática de atividades 
relacionadas ao despacho aduaneiro. 

- Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 

Nacional) - Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 
institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à 
União, Estados e Municípios. 

- Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento 

Aduaneiro) - Regulamenta a administração das atividades 
aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das 
operações de comércio exterior. 

CERTIFICAÇÕES 
UNIÃO EUROPEIA 

ISO 22000 – Segurança Alimentar 
APPCC – Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
BPF – Boas Práticas de Fabricação 
Produção Biológica - conforme Regulamento nº 426/2011 da União Europeia 
relacionado a produção biológica, a rotulagem e ao controle. 

Quadro 17 – Requisitos técnicos e normativos para exportação de alimentos para União 
Europeia. 

Baseado nas etapas acima, as quais organizam as exigências encontradas 

na fundamentação teórica para composição dos alimentos, rotulagem, rastreabilidade, 

processo de despacho aduaneiro e certificações da União Europeia. O objetivo do 

próximo item é apresentar as dificuldades em nível operacional do processo de 

exportação identificadas em campo. 

 

4.2  LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES NO PROCESSO 

DE EXPORTAÇÃO 

O levantamento das principais dificuldades no processo de exportação, em 

especial de alimentos, ocorreu em três etapas: a primeira foi por meio de questionários 

enviados por e-mail para indústrias de alimentos que exportam seus produtos, 

cadastradas junto à FIEP, a segunda etapa foi por meio de entrevistas com sete 

profissionais da área de exportação, para identificar as dificuldades gerais do 

processo, e a terceira etapa ocorreu por meio do acompanhamento de um processo 

de exportação junto a uma indústria de alimentos.  

4.2.1 Dificuldades das indústrias exportadoras (FIEP) 

Para o levantamento das principais dificuldades encontradas em empresas de 

alimentos que já executam o processo de exportação, foi realizado um levantamento 

das indústrias de alimentos que exportam, por meio do Cadastro das Indústrias do 

Paraná 2015 - FIEP, utilizando os seguintes passos: Indústrias Exportadoras 

fabricantes de produtos alimentícios, resultando em 227 indústrias. Dessas, apenas 

192 indústrias possuíam e-mail cadastrado. Foi então, elaborado um questionário com 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70354
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm
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6 questões abertas (Apêndice A) e enviado para as 192 empresas. O objetivo desse 

questionário era identificar as dificuldades que as empresas que exportam têm ou já 

tiveram durante o processo, se elas utilizaram o apoio de algum órgão específico, 

como foram levantadas as exigências para o país destino, transporte e INCOTERM 

utilizados no processo e sugestões de itens necessários para auxiliar durante a 

exportação. As respostas obtidas nas quatro empresas encontram-se no Quadro 18.  

 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 

1. Quais dificuldades a 
empresa tem ou já teve 
no processo de 
exportação de 
produtos? 

Não 
conhecer 
sobre o 
processo, 
erraram 
muito no 
início. 

Identificar 
necessidade 
do mercado 
consumidor – 
fora do país 

Identificação 
do público alvo 
e produto de 
interesse no 
mercado 
externo para 
ampliar as 
vendas. 

Conhecimento do 
processo, 
entendimento das 
atividades e 
documentações 
necessárias 

2. Algum outro 
setor/empresa 
(FIEP/SEBRAE/EMPRE
SA ADUANEIRA) apoia 
ou apoiou esse 
processo? De que 
maneira? 

FIEP – 
Certificado 
de origem 
EMPRESA 
ADUANEIRA 
– para o 
despacho 

Não 

EMPRESA 
ADUANEIRA – 
para o 
despacho 

FIEP, sindicato e 
agente de carga / 
despachante 

3. Como são ou foram 
levantadas as 
características (de 
produto ou embalagem) 
exigidas para a entrada 
do produto no país 
desejado? 

Informado 
pelo 
importador 

Informado 
pelo 
importador 

Informado pelo 
importador 

O cliente entrou 
em contato com 
interesse no 
produto e 
informou o que 
era necessário 

4. Qual foi ou é oTermo de 
Comércio INCOTERM 
mais utilizado nas 
exportações? 

 

EX Works – 
EXW, mas 
dará início 
em 
exportações 
utilizando Ex 
Works e Free 
on Board - 
FOB 

Ex Works e 
Free on 
Board 
FOB 

Ex Works e 
Free on Board 
FOB 

Ex Works e Free 
on Board 
FOB 

5. As exigências com 
relação ao 
produto/embalagem 
impactam no Processo 
de 
Desenvolvimento/Elabo
ração do Produto? Ou 
são necessárias apenas 
algumas adaptações? 

Raramente 
Pequenas 
alterações 

Raramente 

Impactam muito 
pouco, pois 
quando o cliente 
envia as 
especificações 
geralmente já 
executamos 

6. Iria auxiliar se houvesse 
uma lista de 
requisitos/exigências 
necessárias para a 
exportação de um 
determinado produto? 

Sim Sim Sim Com certeza 

Quadro 18 – Respostas do questionário enviado para indústrias exportadoras cadastradas na 
FIEP 
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Pode-se verificar com as respostas que existe dificuldade no momento da 

exportação por não conhecerem o processo. Existem problemas para entender e 

organizar as documentações necessárias para o encaminhamento do processo. Outra 

necessidade identificada foi com relação à pesquisa de mercado no exterior; identificar 

potenciais clientes, consumidores e países de destino, ou seja, a percepção do 

mercado consumidor e de destino. Segundo Leonidou (2000) e Junaidu (2012), as 

empresas encontram obstáculos com o desconhecimento das práticas comerciais, 

diferentes hábitos dos clientes no exterior, diferenças entre os ambientes de negócios, 

riscos e custos excessivos devido à grandes distâncias geográficas e psicológicas que 

separa as nações. 

Constatou-se também que a identificação das exigências do mercado externo 

não é um dos pontos mais difíceis, pois o importador informa a empresa sobre estas 

exigências, porém, todas gostariam de ter uma lista com as exigências básicas para 

o produto exportado, principalmente para um melhor entendimento do processo de 

exportação completo. 

 

4.2.2 Dificuldades relatadas por profissionais da área de exportação   

Para o levantamento das dificuldades com profissionais da área de 

exportação, em um primeiro momento foram contatados profissionais de setores de 

internacionalização de alimentos na FIEP. A primeira entrevista realizada foi com o 

Gerente do Centro Internacional de Inovação da FIEP-PR, com o objetivo de obter um 

panorama da situação das exportações das indústrias de alimentos. A segunda 

entrevista ocorreu com um Analista de Negócios do Centro Internacional de Negócios 

também da FIEP, visando identificar as principais dificuldades que as indústrias 

encontram no momento da exportação de seus produtos. A terceira ocorreu com um 

Representante da Área Comercial de uma indústria de alimentos, com o objetivo de 

levantar as dificuldades que as empresas enfrentam durante o processo. A quarta 

área entrevistada foi junto aos despachantes aduaneiros para o levantamento e 

compreensão do processo operacional de exportação. A quinta área investigada 

ocorreu com empresas de Consultora Internacional de Exportação – Comércio 

Exterior. 

4.2.2.1 Entrevista Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP 

A primeira entrevista teve como objetivo identificar a situação geral sobre as 

exportações das indústrias de alimentos, o panorama sobre as exportações de 
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produtos de maior valor agregado e o levantamento das necessidades das indústrias 

durante o processo de exportação. A entrevista ocorreu com o Gerente do Setor de 

Inovação da FIEP no mês de março de 2016. 

Inicialmente foi explicado o objetivo da pesquisa, deixando claro que a 

intenção é auxiliar as MPMEs nas exportações. Os tópicos discutidos durante a 

entrevistas juntamente com as respostas obtidas encontra-se no Quadro 19:  

Este questionário tem como objetivo contribuir para a pesquisa de doutorado (UTFPR) na área 
de exportação de alimentos. 

1. Qual o perfil das indústrias exportadoras de alimentos? 
Empresas de grande porte, multinacionais que já possuem experiência no processo de 
exportação, além de contatos internacionais que auxiliam durante o processo. Grandes empresas 
que dominam o mercado externo, a maioria exporta commodities. 

2. Por que as exportações de produtos com maior valor agregado são menores em relação 
aos commodities? 
Maior facilidade no processo, maior aceitação no mercado externo. Insegurança das MPMEs 
para exportação de seus produtos. 

3. Quais são as principais necessidades para que as MPMEs exportem seus produtos? 
Incentivos e parcerias para acompanhamentos durante o processo. Maior conhecimento sobre o 
processo, desmistificar o processo de exportação. 

4. Quais seriam os impactos e vantagens em aumentar o número de exportações de 
alimentos? 
Aumento da balança comercial, o Brasil já é um dos maiores países que exportam produto, a 
necessidade é trazer mais riquezas ao pais com a exportação de produtos elaborados e não 
apenas matéria prima que depois retornam ao Brasil com o desenvolvimento e tecnologia de 
outros países, o que poderia ter sido agregado aqui. 

5. Quais as principais tendências nessa área? Tem alguma indicação de empresa para 
estudo? 
Existe uma preocupação e a tendência da FIEP aumentar e proporcionar mais ações voltadas as 
exportações para as MPMEs de alimentos. Citou sobre estudos do Instituto de Tecnologia de 
Alimentos (ITAL) sobre tendências das indústrias de alimentos e Rota Estratégica da Alimentos 
e Bebidas do Observatório da FIEP. 
Indicou uma indústria de alimentos localizada em Campina Grande do Sul – PR, que estão 
aumentando a linha de produção e inovando seus produtos e processos. Esta empresa ainda 
não exporta mas tem intenção de exportar em curto prazo. 

Quadro 19 – Respostas obtidas na entrevista com o Gerente do Setor de Inovação do 
Departamentos de Internacionalização - FIEP 

Após a entrevista, foi possível intensificar os estudos na área de apoio as 

MPMEs de alimentos de maior valor agregado para o processo de exportação. Além 

de confirmar a dificuldade encontrada pelas indústrias e principalmente identificar a 

intenção da FIEP em criar meios para auxiliar as indústrias nas exportações de 

produtos transformados e não apenas matérias primas. Outro resultado interessante 

da entrevista foi o contato fornecido de uma empresa para estudo de caso da pesquisa 

e acompanhamento de um processo de exportação na prática. 

Ainda na FIEP, foi realizada uma entrevista com um Analista de Negócios que 

trabalha no Centro Internacional de Negócios (CIN) da FIEP. O CIN tem como objetivo 

auxiliar na consolidação de negócios internacionais apoiando as empresas em 
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decisões estratégicas e relacionadas ao processo, promovem feiras, missões, 

oferecem consultorias e cursos. A entrevista ocorreu em março de 2016 e teve como 

objetivo identificar as principais dificuldades e dúvidas que as empresas possuem e 

que são percebidas pelo CIN. As perguntas e respostas obtidas nesta etapa se 

encontram no Quadro 20. 

 

QUESTÕES RESPOSTAS 

1. Qual (is) a (s) maior (es) dificuldade 
(s) que as micro pequenas e médias 
empresas enfrentam no momento da 
exportação? Por que? 

As empresas possuem dificuldade na execução dos 
processos de exportações, muitas empresas não 
exportam seus produtos por receio ou falta de 
conhecimento do processo.  Acredita que se deve ao 
fato de não terem uma pessoa qualificada para 
executar a atividade.  

2. Quais etapas geram maiores 
problemas durante o processo? 
Quais são estes problemas? 

Outro idioma, excesso de documentos, formação de 
preço identificação do mercado alvo. 

3. A etapa de levantamento de 
exigências para o mercado alvo é 
uma etapa crítica no processo de 
exportação? Por que? 

Sim, pois o não atendimento das exigências 
estabelecidas entre os mercados faz com que a 
mercadoria não entre no pais de destino, gerando 
gastos ao exportador. 

4. Quais os documentos necessários 
para o processo? 

O CIN é responsável pela elaboração do Certificado 
de Origem quando necessário. Oferecem orientações 
para elaboração de outros documentos também, 
como: Faturas, contratos, nota fiscal, romaneio de 
embarque, conhecimento de embarque, licença de 
exportações, entre outros. 

5. É necessário contratar algum serviço 
ou consultoria durante o processo? 
Qual? Por que? 

Depende da empresa, se a empresa já tem 
conhecimento sobre o processo não tem 
necessidade, muitas vezes já possuem departamento 
próprio, mas as empresas iniciantes no assunto 
procuram a FIEP e empresas de Consultorias para 
apoio. 

6. Se as empresas tivessem um modelo 
que orientasse cada etapa do 
processo de exportação (com 
descrição do que fazer, como fazer, 
qual documento está relacionado, 
fonte de pesquisa, como gerenciar) 
ajudaria? O que mais seria importante 
ter no modelo? 

Sim, um modelo mais prático e direto que auxilie no 
passo a passo do processo, sem muita teoria. 

Quadro 20 – Respostas Obtidas na Entrevista com Analista de Negócios do Departamento de 
Internacionalização da FIEP. 

Com relação a entrevista realizada com o Analista de Negócios do CIN, foi 

possível identificar que as principais dificuldades das indústrias no momento da 

exportação estão relacionadas ao domínio de outro idioma, pessoas qualificadas para 

realizar o processo, além de compreender melhor sobre as atividades de apoio 

oferecidas às indústrias pela FIEP. Okpara (2011) descreve que a falta de 

conhecimento é uma das principais barreiras para a entrada em um mercado 

estrangeiro e conforme Fumagalli (2013), o baixo nível de qualificação gerencial, 
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confiabilidade dos processos e baixo nível de governança das empresas são fatores 

críticos que desfavorecem a competitividade das empresas brasileiras. Portanto, 

conforme identificado na entrevista um modelo orientativo para que as empresas 

conheçam as etapas do processo de exportação de forma mais prática, auxiliaria no 

conhecimento do processo favorecendo a competitividade e aumentando a 

confiabilidade para as empresas. 

 

4.2.2.2 Entrevista com um representante da área comercial de uma indústria 

de alimentos 

A entrevista foi realizada em maio de 2016 em uma empresa de médio porte 

exportadora, que iniciou sua produção em 1971, com a inauguração de sua fábrica 

em Curitiba. Possui duas filiais e 155 funcionários diretos, com atividade de 

beneficiamento e comércio de cereais. Para esta pesquisa, a entrevista ocorreu com 

o Gerente Comercial, responsável por todos os processos de exportações. 

Inicialmente foi explicado o objetivo do trabalho e a intenção do encontro em levantar 

informações sobre o processo de exportação da empresa, após a apresentação o 

entrevistado descreveu as principais funções e atividades que realiza, descreveu 

sobre o processo de fabricação, particularidades da empresa e a experiência com 

exportação dos produtos. 

As perguntas estruturadas conforme descritas no item na metodologia (Seção 

3), foram respondidas no decorrer das explicações e da entrevista, conforme Quadro 

21. 

QUESTÕES RESPOSTAS 

1. Quais dificuldades a empresa 
tem ou já teve no processo de 
exportação de produtos? 

Identificar produtos no portfólio que sejam interessantes 
para o consumo mundial, não apenas produtos regionais e 
típicos. Identificar conceito de produto que poderia ser bem 
visto no mercado internacional. Elaboração do Certificado de 
Origem, que foi preciso parceria com a FIEP. Muita 
dificuldade para elaboração dos documentos necessários 
para exportação. Fatura Pro Forma e Packing list. Benefício: 
reduz impostos no momento da importação. 

2. Algum outro setor/empresa 
(FIEP/SEBRAE/EMPRESA 
ADUANEIRA) apoia ou apoiou 
esse processo? De que maneira? 

FIEP – Certificado de Origem 
AMCHAM - American Chamber of Commerce for Brazil – 
auxiliam na demonstração do produto fora do país e apoio 
judiciário. 

3. Como são ou foram levantadas 
as características (de produto ou 
embalagem) exigidas para a 
entrada do produto no país 
desejado? 

Cliente passa as normativas a serem seguidas para entrada 
do produto no mercado de destino, passaram inclusive o 
modelo de rotulagem. 

4. Qual foi ou é o INCOTERM mais 
utilizado nas exportações? 

Ex Works e Free on Board 
FOB 
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5. As exigências com relação ao 
produto/embalagem impactam 
no Processo de 
Desenvolvimento/Elaboração do 
Produto? Ou são necessárias 
apenas algumas adaptações? 

Muito pouco, coisas específicas e de fácil adaptação. 

6. Iria auxiliar se houvesse uma 
lista de requisitos/exigências 
necessárias para a exportação de 
um determinado produto? 

Sim. 

Quadro 21 – Respostas obtidas na área comercial indústria de alimentos 

As respostas obtidas nesta entrevista coincidiram com as respostas obtidas 

por meio dos questionários enviados para as indústrias de alimentos; há dificuldade 

na atividade de pesquisa de mercado internacional e na elaboração dos documentos 

do processo de exportação. Utilizam como poio a FIEP e a AMCHAM. Identificou 

também que são os clientes quem informam sobre as exigências a serem cumpridas 

pelos produtos para a entrada no mercado externo, mas que se houvesse uma lista 

destas necessidades auxiliaria no processo. 

A informação identificada na entrevista condiz com a informação de   Bilkey e 

Tesar (1977) e Su et al. (2003), que as empresas que estão iniciando o processo de 

exportação, enfrentam dificuldades na identificação de oportunidades nos mercados 

estrangeiros, falta de conhecimento dos mercados potenciais, a falta de pessoal 

qualificado para os mercados de exportação, e a falta de conhecimento de como entrar 

no mercado de exportação. As barreiras de conhecimento de exportação referem-se 

a falta de informação e conhecimento sobre o processo.   

 

4.2.2.3 Entrevista com despachantes aduaneiros 

Foram realizadas duas entrevistas com despachantes aduaneiros, a primeira 

foi pessoalmente e ocorreu em abril de 2016, com um profissional de uma empresa 

que está há 40 anos no mercado de comércio exterior, possui uma matriz e cinco filias, 

atualmente emprega mais de 600 colaboradores diretos e indiretos que atuam nas 

áreas que compõem os processos de importação e exportação.  

Como nas outras entrevistas, inicialmente explicou-se o objetivo e a intenção 

da pesquisa, e então foi elucidado o passo a passo do processo de exportação, 

respondendo às perguntas do Quadro 22. 
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QUESTÕES RESPOSTAS 

1. Qual a primeira atividade 
que uma empresa deve 
executar quando deseja 
exportar? 

Primeiramente deve buscar conhecer o processo. O processo 
inicia com a liberação da indústria para exportação pela 
ANVISA e/ou MAPA, depende o tipo de alimento produzido 

2. Como funciona o processo 
de exportação? 

Explicação detalhada do passo a passo do processo de 
exportação, iniciando pela etapa da liberação da empresa, 
identificação do produto pelo código NCM, elaboração dos 
documentos necessários (Fatura pró forma, fatura comercial, 
packing list, nota fiscal), forma de pagamento, preparação da 
mercadoria (estufagem), tipos de fretes, romaneio de carga, 
transporte ao porto, despacho aduaneiro até o desembaraço 
pela Receita Federal. 

3. Quais etapas são mais 
críticas? 

Elaboração do packing list, escolha do frete e despacho 
aduaneiro. 

4. Qual (is) a (s) maior (es) 
dificuldade (s) que as micro 
pequenas e médias 
empresas possuem no 
momento da exportação? 
Por que? 

A falta de conhecimento sobre o processo. Definição do tipo de 
transporte. Quando uma empresa está fazendo o processo pela 
primeira vez, as principais dificuldades são na compreensão 
das etapas necessárias, como: tipo de frete escolhido, 
carregamento/estufagem do container, transporte do contêiner 
até o porto e principalmente estimar essas informações levando 
em consideração o tipo de produto, que por ser alimento, tem 
seu prazo de validade controlado e muitas vezes deve estar em 
condições controladas. 

5. A etapa de levantamento de 
exigências para o mercado 
alvo é uma etapa crítica no 
processo de exportação? 
Por que? 

Sim, o importador passa as informações e exigências 
necessárias ao exportador, porém é interessante que o 
exportador entenda e reconheça as exigências para não “ficar 
na mão” do cliente. 

6. Quais os documentos 
necessários para o 
processo? Explicação do 
objetivo e importância de 
cada documento. 

Basicamente: Fatura pró forma; Registro de exportação, 
Contrato de câmbio (quando necessário), comprovante de 
exportação, nota fiscal, certificado ou apólice de seguro, 
conhecimento de embarque, romaneio de embarque (packing 
list), certificado de origem (quando necessário). 

7. É necessário contratar 
algum serviço ou 
consultoria durante o 
processo? Qual? Por que? 

Sim, para o Despacho Aduaneiro que ocorre por pessoa 
habilitada/credenciada para o processo.  

8. Se as empresas tivessem 
um modelo que orientasse 
cada etapa do processo de 
exportação (com descrição 
do que fazer, como fazer, 
qual documento está 
relacionado, fonte de 
pesquisa, como gerenciar) 
ajudaria? O que mais seria 
importante ter no modelo? 

Ajudaria muito, pois eles recebem muitas empresas que já 
tentaram fazer o processo inicialmente sem apoio e já tiverem 
prejuízos, após os prejuízos ou no meio do processo procuram 
o despachante aduaneiro que dependendo do caso já não pode 
resolver ou fazer alguma coisa para evitar os gastos, estes que 
ocorreram por falta de conhecimento e informação sobre o 
processo, pela empresa não ter procurado auxilio e informação 
antes de iniciar a exportação. Quem sai perdendo é a empresa 
e os clientes. Um preenchimento inadequado ou com falta de 
informação, por exemplo da necessidade de armazenar a 
mercadoria com temperatura controlada, se não informar isso 
na documentação de embarque, pode colocar em risco toda a 
mercadoria. 

Quadro 22 – Respostas obtidas despachante aduaneiro I. 

Nesta entrevista foi possível identificar que o processo de exportação é 

extenso e detalhado, as etapas são aparentemente simples na teoria, enquanto o 

despachante explicava o passo a passo, mas como ele mesmo descreveu, no 

momento da execução das etapas as empresas ficam com muitas dúvidas e preferem 
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pagar para que alguém faça o processo por elas. A etapa de levantamento das 

exigências para exportação de produtos alimentícios novamente foi descrita como 

uma etapa descomplicada, pois acaba sendo responsabilidade do importador fornecer 

informações adequadas. Apesar desta afirmação, relatou-se que nem sempre o 

importador fornece a informação de forma adequada; dependendo do produto e do 

incoterm utilizado, a responsabilidade, inclusive pela perda do produto, acaba sendo 

do exportador. Sendo assim, seria importante o exportador ter um conhecimento 

básico das regras e exigências externas, para compreender melhor o processo e 

fechar um acordo de maneira adequada e sem riscos. 

Além disso, identificou-se que as principais dificuldades que as empresas 

possuem são com relação a falta de conhecimento do processo, principalmente na 

etapa de escolha do frete e transporte (definição do INCOTERM). Esta etapa é 

fundamental para a negociação com o exportador e muitas empresas inclusive de 

alimentos tem muito prejuízo de perda do produto por uma negociação malfeita. 

A segunda entrevista com Despachante Aduaneiro (Quadro 23) ocorreu via 

telefone, pelo fato do profissional estar localizado em outra cidade, mas o 

procedimento foi o mesmo que os descritos anteriormente e a utilização do 

questionário foi mantida para identificação dos assuntos que seriam abordados.  

QUESTÕES RESPOSTAS 

1. Qual a primeira atividade 
que uma empresa deve 
executar quando deseja 
exportar? 

Liberação do CNPJ no Radar Comercial da Receita Federal e 
definição do tipo de frete, para verificar a necessidade do 
despachante aduaneiro ou não. 

2. Como funciona o processo 
de exportação? 

Explicação do processo: iniciando pela liberação do radar, 
definição do frete, elaboração dos documentos, fatura comercial, 
packing list, forma de pagamento, formulação do preço, 
preparação da mercadoria, nota fiscal, contratação do 
despachante aduaneiro, desembaraço junto à Receita Federal, 
emissão do comprovante de exportação, finalização com o 
cliente. 

3. Quais etapas são mais 
críticas? 

Escolha do frete, transporte, elaboração dos documentos e 
formação do preço (por parte da empresa exportadora). Com 
relação as atividades do despachante aduaneiro, os pontos mais 
críticos é elaboração do packing list, pois as informações devem 
estar precisas, isso quando a empresa já não envia o documento 
pronto, emissão do conhecimento de embarque, 
responsabilidade do despachante aduaneiro. São etapas 
trabalhosas e que são executadas pelo despachante, a empresa 
não se preocupa com isso. Com relação a empresa, ele percebe 
que as maiores dificuldades são com relação a formação do 
preço da mercadoria, a escolha do tipo de transporte, se será 
preciso ter agente de carga para levar a mercadoria até o porto 
ou não, armazenamento da mercadoria, para não estragar os 
produtos ou perder o prazo de validade. 
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4. Qual (is) a (s) maior (es) 
dificuldade (s) que as 
micro pequenas e médias 
empresas possuem no 
momento da exportação? 
Por que? 

Como já explicado anteriormente, a dificuldade de estabelecer 
preço, definir o tipo de transporte, armazenamento da 
mercadoria, por se tratar de alimentos. 

5. A etapa de levantamento 
de exigências para o 
mercado alvo é uma etapa 
crítica no processo de 
exportação? Por que? 

Sim, o importador repassa as exigências necessárias, mas se o 
exportador não conhecer o mínimo sobre isso, poderá encontrar 
dificuldades, vale a pena se informar antes com órgãos 
competentes, pois as empresas possuem dificuldades em obter 
essas informações.  

6. Quais os documentos 
necessários para o 
processo? Explicação do 
objetivo e importância de 
cada documento. 

Fatura pró forma; Registro de exportação, Contrato de câmbio 
(quando necessário), comprovante de exportação, nota fiscal, 
certificado ou apólice de seguro, conhecimento de embarque, 
romaneio de embarque (packing list), certificado de origem 
(quando necessário). Registro de Exportação, Declaração de 
Exportação 

7. É necessário contratar 
algum serviço ou 
consultoria durante o 
processo? Qual? Por que? 

Depende do tipo de incoterm escolhido pela empresa, se for o 
EXW, não há necessidade de contratação do Despachante 
Aduaneiro, para todas as outras há necessidade. 

8. Se as empresas tivessem 
um modelo que orientasse 
cada etapa do processo de 
exportação (com descrição 
do que fazer, como fazer, 
qual documento está 
relacionado, fonte de 
pesquisa, como gerenciar) 
ajudaria? O que mais seria 
importante ter no modelo? 

Talvez não resolveria todos os problemas burocráticos, mas com 
certeza evitaria muitos problemas relacionados aos prejuízos 
muitas vezes percebidos, as empresas por falta de conhecimento 
do processo, já perderam muitas mercadorias, ou por ter 
preenchido o packing list de forma errada impossibilitando o 
embarque. 

Quadro 23 – Resposta Obtida  Despachante Aduaneiro II 

Nesta segunda entrevista foram retiradas algumas dúvidas que ainda ficaram 

com relação ao processo. Um ponto importante observado neste momento foi a 

questão da liberação do Radar Comercial – sistema da Receita Federal, por parte do 

responsável para a exportação, geralmente ocorre por meio de um despachante 

aduaneiro de confiança da empresa. Outra questão identificada, foi a importância em 

definir o melhor INCOTERM para o processo. Um ponto relevante, foi verificar que as 

exigências dos países de destino, por mais que sejam repassadas pelo importador, é 

importante ao exportador ter o conhecimento básico sobre o assunto e para isso 

geralmente ele precisa contar com ajuda de algum setor de apoio, não encontra com 

facilidade. Identificou-se também as principais dificuldades durante o processo, 

novamente coincidindo com as entrevistas anteriores: escolha de frete, transporte, 

elaboração dos documentos e formação do preço. Conforme Su et al. (2003), as 

barreiras processuais, como obstáculos burocráticos e documentação; tarifas de 

importação; barreiras não-tarifárias, criação de padrões de controle de qualidade e de 

segurança que envolvem por vezes a necessidade de adaptar os produtos às 
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exigências dos diferentes mercados estrangeiros; dificuldades de transporte e de 

distribuição no mercado estrangeiro; e a dificuldade de encontrar um distribuidor de 

confiança no país de destino, são barreiras que destacam entre as empresas durante 

o processo de exportação.  

4.2.2.4 Entrevista com empresa de consultoria em Comércio Exterior – 

Empresa da França – Empresa Brasileira 

Nesta etapa, foram realizadas duas entrevistas com empresa de consultoria 

na área de comércio exterior, uma entrevista ocorreu com uma empresa brasileira e 

outra com uma empresa francesa. Com relação a empresa localizada na França, a 

entrevista aconteceu com a Consultora Internacional de exportação, via telefone e e-

mail, por questão da localização. O principal objetivo da entrevista era investigar 

informações com relação as exigências para entrada de produtos alimentícios na 

Comunidade Europeia.  

A segunda entrevista ocorreu com representante de uma empresa de 

consultoria na área de Relações Internacionais situada no Brasil, com o objetivo de 

identificar as dúvidas e dificuldades que as empresas enfrentam durante o processo, 

o que faz elas buscarem por uma empresa de consultoria, quais são as principais 

atividades desenvolvidas por estas empresas. 

As perguntas utilizadas para acompanhar a entrevista e as respostas obtidas 

encontram-se no Quadro 24. 
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QUESTÕES RESPOSTAS – empresa de consultoria francesa RESPOSTAS – empresa de consultoria brasileira 

1. Quais são as principais 
exigências do mercado 

europeu para importação? 

Fonte: União Europeia, para buscar exigências por produtos e 
países. Em termos de regulamentação: 
http://www.exporthelp.União 
Europeia.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=PT 

Na área de alimento são as certificações e 
adaptação das rotulagens e embalagens. 

2. Qual país da União Europeia 
possui maior exigência para 

importação de produtos? 

Alemanha As etapas de exportação são as mesmas para todos 
os países da União Europeia. No entanto cada pais é 
mais ou menos rigoroso.  

3. Quais etapas geram maiores 
problemas durante o 

processo? Quais são estes 
problemas? 

A etapa de classificação do produto segundo a nomenclatura 
tarifaria é uma das etapas mais complexas. A classificação da 
nomenclatura te indica quais são requisitos que seu produto terá 
que respeitar em termos sanitários, técnicos e também as normas 
específicas em matéria de qualidade. Se a empresa classificar o 
produto na nomenclatura errada, ela correrá o risco de não 
respeitar os requisitos necessários e a aduana pode impedir a 
entrada do produto no pais. 

Adequação das embalagens, formas de pagamento 
e financiamento.  

4. Qual (is) a (s) maior (es) 
dificuldade (s) que as micro 

pequenas e médias 
empresas possuem no 

momento da exportação? 
Por que? 

Pessoa qualificada que compreenda sobre o processo de 
exportação. Um processo de exportação geralmente leva três 
anos para obter um retorno sobre o investimento. Isso significa 
que você gasta mais dinheiro do que você recebe no início. Por 
isso é muito importante que o seu mercado nacional gere caixa 
que lhe permita fazer esses investimentos, sem colocar sua 
empresa em risco. Eu considero que as principais dificuldades 
que as empresas podem encontrar são ligadas ao: 
1- Financiamento (pedir ajuda do governo – ver site APEX) 
2- Falta de rede de relacionamentos no pais de exportação (Apex 
e as empresas de consultoria podem ajudar).  As empresas que 
desejam exportar devem se preparar para as dificuldades 
seguintes: linguagem, cultura, processos aduaneiros, logística, 
meios de pagamento e moeda, bem como contexto legislativo e 
regulamentar do pais.  

Muitas empresas nos procuram após terem realizado 
negociações inadequadas, impedindo a entrega do 
produto ao cliente, sendo barradas na aduana de 
destino, outras vezes já entregaram o produto, mas 
por uma negociação imprópria não receberam o 
pagamento (carta de crédito) e acabam ficando no 
prejuízo. Existem diversos sites que auxiliam no 
processo de exportação, mas ainda assim as 
empresas preferem buscar por consultorias na área 
no momento de realizarem processos de 
importação/exportação, principalmente as indústrias 
brasileiras. 

5. A etapa de levantamento de 
exigências para o mercado 
alvo é uma etapa crítica no 
processo de exportação? 

Por que? 

O processo de exportação é complexo. A empresa deve estar bem 
informada e preparada para toda operação. 

É uma etapa importante sim, mas vejo que a etapa 
mais importante, é a pesquisa de mercado, colocação 
do produto no mercado alvo e negociação com o 
importador (formas de pagamento). 

Quadro 24 – Respostas obtidas com Empresas de Consultoria de Comércio Exterior       

(continua) 

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=PT
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=PT
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QUESTÕES RESPOSTAS – empresa de consultoria francesa RESPOSTAS – empresa de consultoria brasileira 

6. Em que momento e quais os 
principais motivos uma 

indústria procura por uma 
empresa de consultoria? 

Sempre é recomendável um acompanhamento com empresas de 
consultoria, mas as empresas podem encontrar ajuda também em 
Associações e Entidades de Apoio: APEX – Brasil; CNI; SEBRAE; 
SENAI; Associações e sindicatos; Federações das Indústrias 

Processo burocrático, muitas informações para as 
empresas executarem o processo sem apoio de 
consultores. 

7. Se as empresas tivessem 
um modelo que orientasse 
cada etapa do processo de 
exportação (com descrição 
do que fazer, como fazer, 

qual documento está 
relacionado, fonte de 

pesquisa, como gerenciar) 
ajudaria? O que mais seria 
importante ter no modelo? 

Na internet você poderá encontrar vários guias de exportação que 
indicam etapa por etapa, mas nem todos os modelos descrevem 
etapas importantes, como: 
 1) identificar as razões pelas quais você deseja exportar (aumento 
de vendas, rentabilidade, economias de escala, etc.);  
2) identificar e explorar mercados potenciais; 3) avaliar o potencial 
de exportação do seu produto e sua preparação; 4) identificar os 
recursos técnicos e financeiros que podem ser úteis; 5) iniciar 
medidas legais para registro do produto; 6) desenvolver um plano 
de exportação para determinar os objetivos, os meios e as fases 
de seu projeto de exportação; 7) desenvolva as operações de 
penetração de mercado, começando com um teste. 
Percebemos que estas etapas são motivo de fracasso de muitas 
exportações, fazendo com que empresas desistam de repetir o 
processo, além de terem tido prejuízos ficam com receio para 
exportar novamente seus produtos. 

Acredito que seria muito interessante para as 
empresas terem um modelo para o processo, as 
consultorias possuem conhecimento sobre isso, por 
isso é importante o acompanhamento de um consultor 
durante o processo. 

Quadro 24 – Respostas obtidas com Empresas de Consultoria de Comércio Exterior      (conclusão)
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As principais dificuldades observadas nesta etapa das entrevistas são 

com relação a classificação do produto segundo a nomenclatura tarifaria, 

adequação das embalagens, processo burocrático, forma de pagamento e 

financiamento e as principais exigências para entrada de produtos alimentícios 

na União Europeia são as certificações da área e adequações corretas das 

embalagens. 

A informação identificada na entrevista de que muitas empresas ficam 

receosas para exportar os produtos por falta de conhecimento ou prejuízos 

ocasionados por uma negociação mal feita, justifica-se com a teoria de Leonidou 

e Katsikeas (1996), os quais explicam que os obstáculos referentes aos negócios 

para conduzir exportações é crucial para as empresas de pequeno porte, pois 

esses obstáculos são responsáveis para as empresas iniciantes verem a 

exportação com grande dificuldade ou desenvolverem uma atitude negativa para 

exportar, evitando iniciar as atividades no exterior e empresas experientes 

sofrem com problemas no desempenho do processo de exportação ameaçando 

a sobrevivência no mercado internacional. 

Outra informação relevante identificada foi com relação as etapas que 

muitas empresas desconhecem durante a exportação dos produtos, etapas 

relacionadas ao estudo de mercado para colocação de seus produtos de maneira 

adequada no país de destino. Conforme CNI (2014); Bilkey e Tesar (1977) e Su 

et al. (2003) apresentam que falta de informação, informações sobre potenciais 

mercados, informações para adequação de produtos e processos produtivos, 

são as dificuldades mais apontadas pelas MPMEs, por isso preferem procurar 

os serviços de consultorias. 

 

4.2.3 Dificuldades de uma indústria no primeiro processo de exportação 

 

A condução do estudo de caso seguiu as etapas propostas por Yin 

(2015): 

a) Escolha do referencial teórico: Foi definido um referencial conceitual-

teórico para o trabalho, de forma a resultar em um mapeamento da literatura 

sobre o assunto. Esse mapeamento localiza o tópico de pesquisa no contexto da 

literatura disponível sobre o tema: Exportações; Barreiras e Modelos para 

auxiliar os processos. 
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b) Selecionar o caso: Neste momento definiu-se a pesquisa como estudo 

de caso único. Ocorreu no período de abril a setembro de 2016. 

c) Projetar o protocolo de coleta de dados: Levantamento de dados 

através de entrevistas (estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas), 

análise documental e observações diretas (apêndice G).  

d) Condução do estudo de caso: a pesquisa foi contatada, considerando 

que os principais informantes estavam cientes sobre o objetivo da mesma. Após 

os contatos, os dados foram coletados utilizando os instrumentos definidos no 

planejamento.  

e) Desenvolvimento escrito de um relatório: Redigiu-se as conclusões 

sobre aquilo que se coletou, apresentada nesta seção. 

f) Padronização e Modificação teórica: Como fruto de uma discussão, a 

padronização irá priorizar aquilo que o estudo tem de melhor, tanto em 

argumentos quanto em reformulação teórica. 

Nesta pesquisa, por razões estratégicas e de sigilo da organização, não 

será identificada a empresa e os participantes, porém, nenhuma informação 

relevante será omitida. Após a entrevista na FIEP com o Gerente de Inovação 

(Seção 4.2.2), foi realizada uma visita na empresa A com objetivo de conhecer 

seus processos e suas intenções com a exportação dos produtos. A entrevista 

ocorreu com a diretora e fundadora da empresa, durou em torno de duas horas, 

no início foi explicado sobre o histórico da empresa, descrição dos produtos e 

objetivos da empresa, em um segundo momento foi explanado o objetivo da 

pesquisa e após a entrevista foi realizada uma visita na produção, para 

conhecimento dos processos. No Quadro 25 encontra-se as informações obtidas 

durante a entrevista com o questionário de 15 perguntas abertas, que serviu 

como apoio durante o encontro. 
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ENTREVISTA EMPRESA A (abril 2016) 

Este questionário tem como objetivo contribuir para a pesquisa de doutorado (UTFPR) 
na área de exportação de alimentos. 

1. Histórico da empresa: Empresa atua na área alimentícia desde 1990, em 2015 
transformou-se em Sociedade Anônima. 

2. Quantidade de funcionários: 60 funcionários diretos, 40 na linha de produção. 

3. Linhas de produtos: Produtos não contém nenhum derivado de origem animal, sem soja, 
sem adição de açúcares, sem glúten, para todos os tipos de pessoas.  
Não serão apresentadas muitas informações sobre a empresa por questões de sigilo. 

4. Utiliza alguma metodologia para desenvolvimento de produtos? 
Utiliza uma metodologia própria, geralmente os produtos são desenvolvidos por 
elaboração e teste de um dos donos e após aceitação dos testes por meio dos acionistas 
inicia-se a produção.   

5. Possui alguma certificação/premiação? 
Não possui certificações. Possui algumas premiações de empresa inovadora pela FIEP. 

6. Exporta seus produtos? Não 

7. Por que ainda não exporta seus produtos? Pretende aumentar a venda no mercado 
nacional. 

8. Desejaria exportar? Possui projetos para exportação? Não pensava nisto até o 
momento, porém por ter sido procurada por alguns investidores, tem intenção de iniciar a 
exportação de seus produtos. 

9. Quais produtos? Todos 

10. Para quais países? Inicialmente para Portugal, pois já tem um importador/cliente 
interessado. Após isto, Argentina, Estados Unidos e outros países que houver mercado. 

11. Conhecem uma metodologia para auxiliar na exportação de produtos alimentícios? 
Não. 

12. Quais caminhos procuraria para auxiliar na exportação? Buscaria alguma 
instituição? Qual? FIEP, sindicato e outras empresas que já exportam. 

13. Utilizariam alguma metodologia para desenvolver seus produtos para exportação? 
Sim. 

14. Teria interesse por um modelo que auxilie na exportação de alimentos? Por que? 
Teria, pois assim poderia ter um guia com instruções sobre o processo, facilitando na 
execução das etapas, ganharia tempo durante o processo. 

15. Outras informações: Aceitou fazer parte da pesquisa, auxiliando como empresa para o 
estudo de caso, desta forma a pesquisadora irá acompanhar o processo de exportação da 
empresa, auxiliando nas etapas e atividades necessárias. 

Quadro 25 – Respostas obtidas estudo de caso 

Como resultado da entrevista criou-se uma parceria entre a 

pesquisadora e a empresa, com objetivo de oferecer apoio durante o processo 

de exportação e com isso poder mapear todas as atividades desenvolvidas, 

acompanhando o primeiro processo de exportação, com isso a pesquisadora 

teve oportunidade de levantar as dificuldades e necessidades para que o produto 

chegue ao mercado externo. Após esta primeira entrevista ocorreram reuniões 

mensais entre a pesquisadora, empresa e importadores, inicialmente o 

importador estava interessado em levar os produtos para Portugal. Qualquer 

atividade relacionada a exportação da empresa, a pesquisadora acompanhava 

e estava presente, como reuniões com outros potenciais clientes, participações 

em feiras e missões empresariais - CIN/FIEP, entre outros.  
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O acompanhamento do processo de exportação permitiu mapear os 

processos, conforme Figura 8. 

INÍCIO

Planejamento

Reunião com o importador: apresentação 

dos produtos

Liberação de funcionamento - ANVISA

Liberação do Radar – Sistema para o 

processo de exportação, junto à Receita 

Federal

Identificação do código da Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM) DO 

PRODUTO

Identificação do código da Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM) DO 

PRODUTO

Definição do transporte/frete/incoterm 

utilizado

Análise e formação de preço para o 

mercado externo

Reunião com o importador: estudo do 

mercado e benchmarking dos produtos

Análise das adequações necessárias no 

desenvolvimento dos produtos para 

atender o mercado alvo

Assuntos regulatórios de proteção da 

marca e patente – empresa parceira

Visita na região do importador para 

levantar as necessidades do público alvo

Contato com outras empresas que já 

exportam seus produtos - parcerias

Levantamento das exigências do produto 

para o mercado europeu (com base do 

NCM)

Levantamento da legislação pertinente a 

exportação

Participação do Encontro Internacional de 

Negócios – CIN/FIEP

FIM

A

Buscas em órgãos de apoio

A

 

Figura 8 - Etapas do Processo Exportação – Empresa A 

O Planejamento das atividades ocorreu por meio de um projeto de 

exportação, o qual apresentava as principais etapas relacionadas ao processo 

com respectivas datas para execução, após o planejamento houve a primeira 

reunião com o importador, com o objetivo de apresentar os produtos da empresa, 

as características e diferencias, e resultados de pesquisas de realizadas no 

mercado nacional. Após o planejamento, algumas questões burocráticas foram 
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realizadas, como: a autorização de funcionamento por meio da Vigilância 

Sanitária – ANVISA e liberação do Sistema de Rastreamento da Atuação dos 

Intervenientes Aduaneiros (Radar Comercial) por meio da Receita Federal.  

A próxima etapa foi a identificação do produto com relação ao NCM, 

apesar de serem vários produtos fabricados na empresa, todos possuem a 

mesma classificação no sistema harmonizado 

Foi definido também o INCOTERM que será utilizado no processo, será 

Ex-Work – EXW (mercadoria entregue ao comprador no estabelecimento do 

vendedor), esta decisão foi tomada pela diretoria por questões estratégicas, 

dessa forma as responsabilidades serão assumidas pelo importador a partir da 

saída dos produtos da empresa A. Objetivando maior segurança para a empresa 

exportadora e preço mais competitivo ao importador.  

A próxima atividade foi o levantamento das exigências para entrada do 

produto na União Europeia, utilizando o NCM de referência, esta atividade foi 

realizada pela pesquisadora e entregue para a empresa A. 

A próxima etapa foi a participação de um Encontro Internacional de 

Negócios promovido pelo CIN/FIEP, neste encontro houve algumas rodadas de 

negócio com importadores interessado nos produtos. Percebeu-se que esta 

atividade foi relevante para identificar o impacto que o produto causa nos 

potenciais cliente e para trocar informações com empresas do mesmo setor. 

Foram discutidos alguns assuntos como: tipos de embalagem, adaptações dos 

produtos e formação de preços. Pode-se perceber também que estes assuntos 

são dúvidas comuns entre as empresas que estavam participando do encontro. 

Após o encontrou a empresa A elaborou a formação do preço do produto 

utilizando o INCOTERM EXW como base e enviou aos importadores 

interessados uma planilha com os preços dos produtos.  

Houve uma segunda reunião com o importador interessado em levar o 

produto para Portugal, nesta reunião foram apresentados produtos similares 

vendidos na região alvo de Portugal e eram realizadas comparações: 

embalagem, preço, sabor, aspecto, ingredientes entre os produtos da empresa 

a e seus futuros concorrentes. Algumas informações relevantes foram avaliadas 

nestes momentos da pesquisa. A empresa descobriu que algumas matérias 

primas não eram bem vistas (percepção do consumidor) no mercado alvo, teriam 
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que realizar adaptações e alterações nas embalagens para tornarem-se mais 

competitivas no mercado consumidor. 

Outra reunião necessária para o processo de exportação foi com uma 

empresa parceira de marcas e patentes, para solicitar a segurança da marca no 

mercado exterior. Por ser um produto diferencial e inovador, a empresa conta 

apenas com concorrentes indiretos, a formulação do produto é patenteada e não 

tem similar no mercado. 

A diretoria da empresa realizou duas visitas nos mercados alvos: 

Portugal e Argentina. Em Portugal verificou-se a necessidade de obter um 

certificado de produto orgânico, pois perceberam que é uma forte tendência para 

os consumidores portugueses, portanto iniciaram o processo de adaptações 

necessárias para obtenção do selo orgânico. No mercado argentino percebeu-

se maior dificuldade para colocação do produto na região, a entrada dos 

produtos teria que ser gradativa, com necessidade de realizar estudos de 

mercado e estratégias de promoções para obter a aceitação do público alvo. 

Neste momento, após a realização das etapas anteriores a empresa a percebeu 

que a pesquisa de mercado é a etapa mais importante para o processo de 

exportação de um produto.  

Como pode ser verificado na Figura 8, constata-se que a empresa não 

finalizou o processo de exportação até o momento da finalização da tese, pois 

durante o processo compreendeu que as atividades de pesquisa de mercado e 

visita na região do importador, são etapas essenciais, as quais ocorreram mais 

de uma vez durante o período da pesquisa (abril- agosto de 2016). Foram 

visitados dois países diferentes com o intuito de pesquisar e compreender os 

possíveis mercados para exportação dos produtos, identificando demandas, 

exigências necessárias e diferentes percepções do público alvo.  

Desta maneira, conforme Bilkey e Tesar (1977), CNI (2014), Su et al. 

(2003) e Morgan e Katsikeas (1997) a dificuldade inerente às empresas mais 

apontada como um entrave para a as exportações, principalmente para 

empresas que estão iniciando o processo, é a falta de informação sobre 

potenciais mercados, informações para adequação de produtos e processos 

produtivos, realização de atividades promocionais para os mercados no exterior 

e o conhecimento da legislação dos países no exterior, foi verificado que na 
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prática  e com a experiência do empreendedor da indústria de alimentos, 

realmente é uma etapa fundamental e crucial para o processo de exportação. 

Além da identificação das exigências e acordos entre os países 

exportadores e importadores, o assunto sobre exigências será abordado na 

próxima seção. Portanto o acompanhamento do processo na Empresa A ocorreu 

até agosto de 2016 e mapeou-se as etapas apresentadas anteriormente.  

Como o objetivo desta etapa da pesquisa era identificar as principais 

dificuldades do processo de exportação, em especial exportação de alimentos, 

foi desenvolvido o Quadro 26 que contém um resumo das dificuldades 

levantadas por meio de diferentes fontes relacionadas ao processo de 

exportação, obtendo assim melhor visualização de diferentes frentes do 

processo. 

ÁREA ENTREVISTADA DIFICULDADES LEVANTADAS 

INDÚSTRIAS DE 
ALIMENTOS QUE JÁ 

EXPORTAM SEUS 
PRODUTOS 

Não conhecer sobre o processo; Identificar necessidade do 
mercado consumidor; Identificação do público alvo e produto de 
interesse no mercado externo; Documentações necessárias. 

INTERNACIONALIZAÇÃO 
FIEP 

Falta de conhecimento do processo; Pessoa qualificada para 
executar a atividade; Outro idioma; Excesso de documentos; 
Formação de preço; Identificação do mercado alvo; diferenças 
culturais. 

INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS 

Identificar produtos no portfólio que sejam interessantes para o 
consumo mundial; Identificar conceito de produto que poderia 
ser bem visto no mercado; Elaboração dos documentos 
necessários, como Certificado de Origem e Packing List. 

DESPACHANTE 
ADUANEIRO 

Falta de conhecimento sobre o processo; Definição do tipo de 
transporte; Escolha do frete; Armazenamento da mercadoria 
para o produto não perder a validade Elaboração dos 
documentos; Formação do preço da mercadoria. 

CONSULTORIA DE 
COMÉRCIO EXTERIOR 

A etapa de classificação do produto segundo a nomenclatura 
tarifária; Adequação das embalagens; Definir formas de 
pagamento e financiamento; Conseguir financiamento; Falta de 
rede de relacionamentos no pais de exportação; Linguagem; 
Cultura; Processos aduaneiros; Logística; Contexto legislativo 
e regulamentar do pais. 

ESTUDO DE CASO 

Colocação adequada do produto no mercado; Percepções e 
necessidades do público alvo; Identificação correta da 
demanda;  Levantamento de assuntos regulatórios no país de 
destino 

Quadro 26 – Resumo das dificuldades levantadas 

Conforme Quadro 26, foi possível sintetizar as principais dificuldades 

levantadas, mesmo que as dificuldades sejam distintas nas diferentes frentes 

identificadas, são dificuldades que acabam se relacionando, por exemplo, o 

problema de não conhecer o processo, não ter pessoa qualificadas para executá-

lo ocasiona a falta do conhecimento do mercado alvo, identificação correta das 
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necessidades do consumidor final, a escolha correta do transporte e frete, a 

elaboração dos documentos, a formação do preço e demais dificuldade 

identificadas, o que envolve as definições do Leonidou (2004); Okpara (2011); 

Spence (2011) e Fumagalli (2013), que descrevem que o conhecimento e a 

compreensão do processo são importantes para enfrentar melhor os obstáculos. 

A seção 4.3 apresenta os principais modelos que auxiliam no processo 

de exportação. 

 

4.3  ANÁLISE DOS MODELOS QUE AUXILIAM NO PROCESSO DE 

EXPORTAÇÃO 

Com base nas pesquisas realizadas e com o levantamento de fontes 

sobre exportação disponíveis apresentadas na seção 2.4, foi possível identificar 

um número significativo de sites nacionais e internacionais de apoio para o 

processo de exportação, no caso dos sites internacionais verificou-se sobre as 

regras e exigências das importações, os sites foram listados conforme Quadro 

27. 
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ÓRGÃOS NACIONAIS RELACIONADOS 
A EXPORTAÇÃO 

ÓRGÃOS INTERNACIONAIS 
RELACIONADOS A EXPORTAÇÃO 

1 Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior - MDIC 

1 Codex Alimentarius  

 1.1 Portal Siscomex - Sistema Integrado 
de Comércio Exterior /Siscoserv 

2 International Trade Centre (ITC) – Centro 
Internacional de Comércio Trade Map – Mapa de 
Comércio  

1.2 Aliceweb / Aliceweb mercosul 3 Organização das Nações Unidas (ONU) 

1.3 Brazil Trade Net - Aprendendo a 
exportar  

4 Organização Mundial de Saúde (OMS) 

1.4 Invest & Export Brasil  5 Organização para a Agricultura e Alimentação 
– Food and Agriculture Organization (FAO) 

1.5 Capta 6 A Step by Step Guide for Irish Exporters 

1.6 CAMEX – Câmara de Comércio 
Exterior 

7 Centre for the Promotion of Imports (CBI) – 
Centro de Promoção das Importações 

1.7 Cooperação internacional em 
inovação  

8 Chamber International 

1.8 Radar comercial  9 EFSA – European Food Safety Authority 

1.9 Vitrine do exportador 10 Enterprise Europe Network London 

2 Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia – INMETRO 

11 European Commission – Comissão Europeia  
 

3 APEX Brasil – Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos  

12 Export start guide 

4 Brazil Export Magazine 13 GOV.UK  
 

5 Export World Guide 14 International Chamber of Commerce - ICC  

6 Confederação Nacional da Indústria – 
CNI / FIEP 

15 Nibusiness info uk  

7 Centros Internacionais de Negócios – 
CIN /FIEP 

16 A Food and Drugs Administration (FDA) 

8 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
MPMEs – SEBRAE 

17 Business USA 

9 Agência nacional de vigilância sanitária 
– ANVISA 

18 Canada Border Services Agency 
 

10 Brazilian Suppliers 19 Export Development Canada - EDC 
 

11 Conselho Brasileiro das Empresas 
Comerciais Importadoras e Exportadoras - 
CECIEx 

20 Export Programs Guide  

12 Ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento - MAPA 

21 Small Business Administration (SBA) – 
Administração de MPMEs 

13 Associação brasileira das indústrias da 
alimentação -ABIA 

22 The Canadian Trade Commissioner Service 

14 Receita Federal 23 U.S. Department of Agriculture (USDA) 

15 American Chamber of Commerce for 
Brazil - AMCHAM 

24 UNZCO  

 25 Australian Government – Governo Australiano 

26 Malaysia External Trade Development 
Corporation (MATRADE) - Corporação de 
Desenvolvimento do Comércio Exterior da 
Malásia 

27 New Zealand Trade e Enterprise 

Quadro 27 – Órgãos de apoio ao processo de exportação 

Como pode ser visto no Quadro 27, encontram-se 24 órgãos nacionais, 

sendo os 10 primeiros, órgãos que estão vinculados ao MDIC, pois referem-se 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
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aos órgãos do governo e 27 órgãos internacionais, sendo a maioria dos Estados 

Unidos, União Europeia, Canadá e Austrália, totalizando 51 entidades que 

auxiliam no processo de exportação/importação de produtos.  

Estes órgãos já foram apresentados e descritos na seção 2.4 e nos 

próximos itens serão detalhadas e estudados com maior profundidade para que 

as melhores práticas apresentadas e já utilizadas auxiliem na elaboração do 

MEAL. 

No item 4.3.1 serão classificados os órgãos com relação as funções e 

finalidades, serão então identificados os órgãos que apresentam um guia ou 

modelo que auxilie no processo de exportação, estes guias serão então 

detalhados no item 4.3.2, no qual serão descritas as etapas de cada modelo e 

por fim, no item 4.3.3 será realizado o comparativo entre os modelos e serão 

identificadas as melhores práticas para cada etapa do processo com relação as 

exigências levantadas no capítulo 2 e dificuldades apresentadas na seção 4.2. 

 

4.3.1 Descrição e classificação dos órgãos em relação a finalidade e 

função  

Os sites apresentam diferentes informações em torno do assunto 

exportação, alguns trazem informações estatísticas e informações das 

características dos potenciais mercados. Outros apresentam informações sobre 

feiras e eventos na área, outros ainda apresentam sistemas necessários para 

exportação dos produtos, exigências do mercado importador e ainda existem os 

sites que oferecem um guia com o passo a passo para o processo de exportação. 

Como o objetivo desta pesquisa é elaborar um modelo para exportação de 

alimentos, os órgãos que apresentam guias com o passo a passo serão 

priorizados nesta pesquisa, apesar dos demais também apresentarem 

informações relevantes sobre o assunto. Estes órgãos serão completamente 

detalhados na Seção 4.3.2.  

Os órgãos integrados ao MDIC (1.1 a 1.9), apresentados no Quadro 27, 

apresentam informações estatística sobre produtos exportados, países de 

origem, dados do comércio exterior, como é o caso do próprio MDIC, AliceWeb 

e Radar Comercial. Oferecem apoio na área de legislações, acordos comerciais, 

preferência tarifárias, por meio do Sistema SISCOMEX, Capta e Camex, 

divulgam as empresas brasileiras por meio de feiras, revistas, parcerias e 
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eventos internacionais, por meio da Vitrine do Exportador e Cooperação 

Internacional em Inovação. Com relação aos órgãos que auxiliam no processo 

operacional da exportação, auxiliando como um guia orientativo das etapas 

necessárias encontra-se: Brazil Trade Net – Aprendendo a Exportar que contém 

um passo a passo detalhado para exportação de diversos setores, inclusive de 

alimentos e Invest Export Brasil, antigo Comex do Brasil, que contém um manual 

com descrição do processo de exportação, estes dois guias serão estudados 

com profundidade na Seção 4.3.2. 

Os sites/órgãos nacionais identificados como itens 2 ao 15, 

apresentados no Quadro 27, agregam informações relevantes com relação aos 

processos de exportações, apoiam na área de exigências técnicas, legais e 

sanitárias, como no caso do INMETRO, ANVISA Receita Federal e MAPA. 

Oferecem estudos de análise de mercado, feiras internacionais, rodadas de 

negócio, como Apex Brasil, CIN /FIEP e Brazilian Suppliers e AMCHAM. 

Apresentam notícias internacionais e de comércio exterior com a Brazil Export 

Magazine, apresentam dados de exportações, informações da balança 

comercial, países e produtos exportadores, catálogo dos exportadores 

brasileiros, como Export World Guide, CNI/FIEP, SEBRAE e ABIA. Além destes 

apoios, encontra-se o CECIEx que representa as empresas do comércio exterior. 

Deste grupo de órgãos nacionais, o único que apresenta um passo a 

passo do processo é o site do CIN/FIEP (identificado como 7 no Quadro 27), a 

descrição das etapas é fundamentada no órgão Aprendendo a Exportar 

apresentado no Quadro 27 como item 1.3. É importante ressaltar também, que 

além destes sites existem sites relacionados as universidades de Relações 

Internacionais que apresentam auxílio ao processo de exportação, mas são 

baseados nos sites nacionais já apresentados no Quadro 27. 

Conforme pode ser descrito na seção 2.5.1 e observado no Quadro 27, 

o Brasil conta com um forte apoio de órgãos relacionados a exportação de 

produtos em diferentes atuações: dados estatísticos, promoções internacionais, 

legislações e exigências, divulgações e parcerias, entre outros serviços descritos 

anteriormente. As MPMEs contam com informações relevantes que auxiliam no 

decorrer da exportação dos seus produtos. Porém como cada órgão apresenta 

uma vasta quantidade de informações, muitas vezes as empresas desconhecem 

estes apoios e/ou acabam confundindo no momento em que precisam 
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efetivamente colocar o processo em prática, como foi observado na entrevista 

com o CIN (Seção 4.2.2).  

Para melhor identificação dos órgãos de apoio foi elaborada uma tabela 

que organiza e classifica os órgãos apresentados anteriormente. A classificação 

foi realizada com base na descrição dos órgãos apresentados na seção 2.4 por 

agrupamento de assuntos similares, com o intuito de facilitar a compreensão dos 

objetivos e finalidade dos sites, portanto foram elaborados seis grupos: Dados 

Estatísticos; Diretório de Exportadores e Produtos; Legislações, Barreiras e 

Acordos; Notícias; Política e Negociações e Passo a Passo para Exportação. 

Cada grupo apresenta os seguintes conteúdos: 

 Dados estatísticos: Fornece dados da balança comercial, com estatísticas 

sobre produtos exportados, países de destino, quantidade de exportação, 

entre outras informações importantes para controle das exportações do 

país;  

 Diretório de exportadores e produtos: Apresenta cadastro de empresas 

exportadoras bem como produtos exportados;  

 Legislações, barreiras e acordos: Apresenta sobre os acordos que os 

países possuem, informações, vantagens tarifarias, exigências e/ou 

necessidades e fornece as legislações vigentes que deverão ser 

consultadas e desempenhadas no decorrer do processo;  

 Notícias: Apresenta periodicamente notícias sobre feiras, eventos, 

números, informações atuais sobre o processo de exportação;  

 Política e negociações: Fornece e realiza Feiras Internacionais, Encontro 

de Negócios, promove parcerias entre mercados, Divulgação de 

Mercados;  

 Passo a passo para exportação: Apresenta as etapas que uma empresa 

deve seguir para exportar seus produtos que como descrito 

anteriormente, os sites apresentados neste grupo serão detalhados na 

Seção 4.3.2. 

A classificação está demonstrada na Figura 9, apresentando na primeira 

coluna a origem do site (Internacional geral, União Europeia, América do Norte, 

Ásia e Oceania, MDIC Brasil e Outros Brasil), na segunda coluna o nome do site 

e na terceira coluna a categoria que ele se enquadra. 
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Figura 9 – Classificação dos órgãos 

Como pode ser visto na Figura 9, os órgãos internacionais apresentam 

três que tratam de legislações da área, um sobre dados estatísticos e um com 

publicações da área e informações sobre segurança alimentar. No grupo dos 

órgãos da União Europeia, um órgão apresenta sobre programas de 

treinamentos, três oferecem políticas e negociações, um órgão que apresenta 

publicações da área e segurança alimentar e dois que apresentam as 

legislações. Além destes sites, encontra-se três que apresentam um guia com o 

passo a passo para o processo de exportação: A Step by Step Guide for Irish 

CATEGORIA

1 Codex Alimentarius Publicações da área;  seguranca alimentar

2 International Trade Center (ITC) - Trade Map
Dados estatísticos; diretório das empresas e 

produtos exportados

3 Organização das Nações Unidas (ONU) Legislação

4 Organização Mundial de Saúde (OMS) Legislação

5
Organização para a Agricultura e Alimentação – Food and Agriculture 

Organization (FAO), Legislação

6 A Step by Step Guide for Irish Exporters Guia com o passo a passo

7 CBI Programa de Treinamentos

8 CHAMBER INTERNATIONAL Política; negociações

9 EFSA – European Food Safety Authority Publicações da área;  seguranca alimentar

10 Enterprise Europe Network London Política; negociações

11 European Commission
Legislações; barreiras; regulamentos; dados 

estatísticos

12 Export start guide Guia com o passo a passo

13 GOV.UK Guia com o passo a passo

14 ICC – International Chamber of Commerce Política; negociações

15 Nibusiness info uk Legislações; barreiras; regulamentos

16 A Food and Drugs Administration (FDA) Legislações, barreiras e regulamentos

17 Business USA Legislações, barreiras e regulamentos

18 Canada Border Services Agency Guia com o passo a passo

19 Export Development Canada (EDC) Política; negociações

20 Export Programs Guide Guia com o passo a passo

21 Small Business Administration (SBA) Guia com o passo a passo

22 The Canadian Trade Commissioner Service Guia com o passo a passo

23 U.S. Department of Agriculture (USDA) Publicações da área;  seguranca alimentar

24 UNZCO Guia com o passo a passo

25 Australian Government Guia com o passo a passo

26 MATRADE Guia com o passo a passo

27 NEW ZEALAND TRADE E ENTERPRISE Guia com o passo a passo

28 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC
Dados estatísticos; diretório das empresas e 

produtos exportados

29 Portal Siscomex - Sistema Integrado de Comércio Exterior /Siscoserv Legislação; barreiras; regulamentos

30 Aliceweb / Aliceweb mercosul
dados estatísticos; diretório das empresas e 

produtos exportados

31 Brazil Trade Net  - Aprendendo a exportar Guia com o passo a passo

32 Invest and Export  Brasil Guia com o passo a passo

33 Capta Legislação; barreiras; regulamentos

34 CAMEX – Câmara de Comércio Exterior Legislação; barreiras; regulamentos

35 Cooperação internacional em inovação Política; negociações

36 Radar comercial
Dados estatísticos; diretório das empresas e 

produtos exportados

37 Vitrine do exportador Política; negociações

38 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO Legislação; barreiras; regulamentos

39 APEX Brasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações e InvestimentosPolítica; negociações

40 Brazil Export Magazine Publicações da área

41 Export World Guide Diretório de Exportadores e Produtos

42 Confederação Nacional da Indústria – CNI / FIEP Diretório de Exportadores e Produtos

43 Centros Internacionais de Negócios – CIN /FIEP Guia com o passo a passo

44 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE Diretório de Exportadores e Produtos

45 Agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA Legislações

46 Brazilian Suppliers Política; negociações

47 Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras - CECIExPublicações da área

48 Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento - MAPA Legislação; barreiras; regulamentos

49 Associação brasileira das indústrias da alimentação -ABIA
Dados estatísticos; diretório das empresas e 

produtos exportados

50 Receita Federal Legislações

51 American Chamber of Commerce for Brazil - AMCHAM Política; negociações

OUTROS - BRASIL

ORGÃO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

UNIÃO EUROPÉIA

AMÉRICA DO NORTE

ASIA E OCEANIA

MDIC - BRASIL
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Exporters, Export Start Guide e Gov UK.  Estes guias serão detalhados na seção 

4.3.2.  

No grupo dos órgãos americanos analisados, apresentam dois órgãos 

que tratam sobre legislação, um sobre políticas e negociações, um trata de 

publicações da área e cinco órgãos que apresentam um passo a passo do 

processo: Canada Border Services Agency, Export Programs Guide, Small 

Business Administration (SBA) e The Canadian Trade Commissioner Service. 

Os três órgãos analisados no grupo Ásia e Oceania: Autralian 

Government, Matrade e New Zealand Trade e Enterprise apresentam um guia 

com o passo a passo do processo. 

Com relação aos órgãos nacionais, no grupo do MDIC, três tratam da 

área de legislação, outros três informam dados estatísticos, dois descrevem 

assuntos relacionados a política e negociações e outros dois apresentam sobre 

informações do processo e oferecem um guia com o passo a passo: Brazil Trade 

Net – Aprendendo a Exportar, Invest & Export Brasil. 

Com relação aos demais sites nacionais, quatro deles apresentam 

assuntos sobre legislação, três sobre política e negociações, dois sobre 

publicações da área, três com diretórios de empresas e produtos exportados e 

um apresenta e auxilia para o processo de exportação. 

Para uma melhor visualização, os órgãos apresentados foram 

agrupados por afinidades já descritas anteriormente e desenvolveu-se a Figura 

10 que apresenta os grupos. 
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DADOS 

ESTATÍSTICOS

v MDIC

v ALICE WEB / ALICE WEB MERCOSUL

v RADAR COMERCIAL

v European Commission

v MATRADE

PASSO A PASSO PARA 

EXPORTAÇÃO

v APRENDENDO A EXPORTAR

v INVEST AND EXPORT BRASIL

v CIN/FIEP

v Australian Government

v A Step by Step Guide for Irish Exporters

v Canada Border Services Agency

v Export Programs Guide

v Export start guide

v GOV.UK

v Small Business Administration (SBA)

v The Canadian Trade Commissioner Service

v UNZCO

v NEW ZEALAND TRADE E ENTERPRISE

v MATRADE

POLÍTICA E 

NEGOCIAÇÕES

v COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM INOVAÇÃO

v VITRINE DO EXPORTADOR

v APEX – Brasil

v CIN/FIEP

v BRAZILIAN SUPPLIERS

v AMCHAM

v CHAMBER INTERNATIONAL

v Export Development Canada (EDC)

v Enterprise Europe Network London

v ICC – International Chamber of Commerce

v MATRADE

v Australian Government

LEGISLAÇÕES, 

BARREIRAS E 

ACORDOS

v INMETRO

v ANVISA

v MAPA

v RECEITA FEDERAL

v SISTEMA SISCOMEX

v CAMEX

v CAPTA

v CAMEX

v A Food and Drugs Administration (FDA)

v Business USA

v European Commission

v Nibusiness info uk

v ONU

v OMS

v FAO

NOTÍCIAS

v BRAZIL EXPORT MAGAZINE

v CECIEx

v MATRADE

v INTERNATIONAL TRADE CENTER (ITC) 

DIRETÓRIO DE 

EXPORTADORES E 

PRODUTOS

v EXPORT WORLD GUIDE

v CNI/FIEP

v SEBRAE

v ABIA

v INTERNATIONAL TRADE CENTER (ITC) 

ÓRGÃOS QUE AUXILIAM NAS EXPORTAÇÕES DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

 
Figura 10 – Grupo de afinidade dos órgãos 

Como pode ser percebido na Figura 10, os sites do grupo destacado em 

vermelho representam os órgãos que oferecem guias, manuais e o passo a 

passo sobre o processo de exportação, estes órgãos serão detalhados na seção 

4.3.2.  
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A partir da organização demonstrada na Figura 9 e Figura 10, foram 

priorizados apenas os órgãos que apresentam um guia orientativo para o 

processo de exportação, e foram demonstrados na Figura 11. 

 
Figura 11 – Órgãos que possue guia com o passo a passo do processo de exportação. 

Dos 51 órgãos que tratam sobre o assunto de exportação de alimentos 

e que foram estudos e apresentados anteriormente, a partir deste momento 

serão analisados apenas os 14 que apresentam guias com o passo a passo, 

sendo 3 nacionais e 11 internacionais, identificados na Figura 11. Estes guias já 

foram apresentados e detalhados na seção 2.5. 

 

4.3.2  Descrição e detalhamento das etapas de cada modelo 

Para obter melhor conhecimento do conteúdo dos guias, serão 

apresentadas as etapas dos modelos que contém o passo a passo do processo 

de exportação. Dos 14 guias apresentados e descritos na seção 2.5, os guias 

dos órgãos Export.gov e CIN/FIEP não entrarão na análise, pois as etapas do 

guia são as mesmas do UNZCO e Aprendendo a Exportar respectivamente. 

Portanto serão 12 modelos analisados, para melhor visualização dos conteúdos 

de cada modelo, serão apresentadas as etapas no apêndice K  

Os guias contêm etapas iniciais sobre exportação: introdução, 

estratégias, visão geral, mercado de exportação. O guia The Canadian Trade 

Commissioner Service possui um item mais teórico que descreve sobre a 

globalização. Preparação para exportação, planejamento, por que exportar, 

pesquisas e tipos de operações. Nas etapas seguintes os guias apresentam itens 

de apoio, formação, aconselhamento, desafios de mercado, identificação do 

mercado alvo, oportunidades, potencial de crescimento, estratégias de 

exportação, produção, identificação dos bens que serão exportados e 

negociação com o importador e cultura comercial. 
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As próximas etapas descrevem sobre financiamento, marketing, 

formação de preço, condições de venda, pagamento, carta de crédito e câmbio. 

As próximas etapas descrevem sobre transporte, frete, distribuição, logística, 

questões legais, certificações, documentos e acordos. Os guias apresentam 

itens que os diferenciam, por exemplo: Australian Government descreve sobre a 

visita no mercado alvo e gestão de riscos, o Matrade apresenta uma etapa para 

a empresa verificar se está preparada para o processo de exportação e mitos 

sobre exportação, New Zealand Trade e Enterprise destaca a parte de liderança 

e pessoas, Invest & Export Brasil descreve sobre a apresentação e embalagem 

do produto e o guia Aprendendo a Exportar descreve com mais detalhes sobre 

as documentações. 

Na sequência os guias apresentam sobre transporte, métodos, canais e 

rotas de exportação, planos de marketing e de exportação para atingir o cliente 

e preparação da mercadoria. As próximas etapas destacam questões de 

financiamento, preços, considerações legais e pagamentos. Cada guia 

apresenta etapas diferenciadas, por exemplo: Small Business Administration 

(SBA) e The Canadian Trade Commissioner Service apresentam conteúdo de 

tecnologia e vendas on-line. O guia UNZCO descreve sobre a viagem de 

negócios para o mercado alvo, o guia Step by Step Guide for Irish Exporters 

descreve sobre os documentos para exportação e o guia Export Start Guide 

apresenta sobre a proteção da propriedade intelectual e sobre o gerenciamento 

do crescimento das exportações.  

 Após a análise geral das etapas dos modelos, os guias foram estudados 

detalhadamente analisando e identificado os pontos fortes e fracos de cada um 

segundo os seguintes critérios: profundidade do conteúdo apresentado, 

informações relacionadas as legislações, financiamento e apresentação de 

documentos referentes ao processo. Conforme pode ser visto no Quadro 28. 
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Quadro 28 – Pontos fortes e fracos dos guias analisados 

O que é possível perceber após a análise do Quadro 28, é que cada guia tem a sua particularidade, cada guia tem pontos 

que contribuem com mais informações orientativas às empresas. O SBA apresenta um planejador que serve como um documento 

vivo, no qual a empresa pode completar as informações, salvar, armazenar e atualizar quando necessário.  The Canadian Trade 

Commissioner Service apresenta um quiz para que a empresa identifique se está apta e preparada a exportar,  Australian 

Government apresenta entre as etapas do processo de exportação uma atividade de gestão de riscos,  o Canada Border Service 

Agency apresenta um check list para as principais etapas do processo, relembrando as atividades mais importantes, ou seja, cada 

guia tem suas particularidades e apresentam informações relevantes de forma diferente, para que estas informações fiquem mais 

evidentes, foi elaborado um benchmarking  para pontuar e identificar melhor os diferenciais de cada guia, portanto as etapas 

apresentadas no Apêndice K foram classificadas em categorias e desta forma, foram novamente analisadas. 

Small Business 

Administration (SBA) 

dos Estados Unidos

Export Programs 

Guide (EXPORT GOV)
UNZCO

The Canadian Trade 

Commissioner Service

A Step by Step Guide 

for Irish Exporters
GOV.UK Export Start Guide

Australian 

Government
MATRADE

New Zealand Trade e 

Enterprise

Canada Border 

Service Agency
Invest and Export Brasil

Aprendendo a 

Exportar

PONTOS FORTES

Disponibiliza um 

planejador on-line que 

permite inserção de 

dados, mantendo o plano 

atualizado.

Trata de assuntos 

sobre disponibilidade 

de tecnologia e 

informações sobre e-

commerce. Apresenta 

alguns casos de 

sucesso

Trata de assuntos 

sobre 

disponibilidade de 

tecnologia e 

informações sobre 

e-commerce. Itens 

bem estruturados 

de facil 

entendimento.

Guia com vasto conteudo 

apresentado em formato 

PDF. Disponibiliza um Quiz 

para a empresa verificar 

seu conhecimento sobre 

exportação. Apresenta mitos 

sobre a exportação. 

Apresenta checklist para 

exportação.

Apresenta informações 

sobre propriedade 

intelectual e descreve de 

maneira didática as 

modalidades para 

pagamentos 

internacionais. Descreve 

itens para elaboração de 

um plano de exportação.

Apresenta uma 

coleção de guias 

para 107 países 

contendo estudo 

de mercado e 

oportunidades 

para cada pais.

Apresenta o conteúdo de 

mareira de fácil 

utilização. Traz estudos 

de caso sobre o tema. 

Foco grande na pesquisa 

de mercado. Sugere a 

criação de uma empresa 

no exterior quando o 

processo de criação 

estiver maduro.

Guia de fácil 

utilização. 

Apresenta parte de 

gestão de riscos.

Apresentação dos 

INCOTERMS. Cita o 

capital humano na 

exportação. 

Apresenta sobre 

mitos da exportação 

e cerificação de 

alguns produtos. 

Apresenta requisitos 

básicos para 

conformidade do 

produto.

Trata questão de 

liderança de pessoas e 

estratégias de 

recrutamento para o 

processo. Apresenta um 

questionário para avaliar 

quanto a empresa esta 

pronta pra o processo.

Disponibiliza vários 

links de acesso para 

outros sites 

pertinentes. 

Apresenta checklist 

para exportação.

Estrutura do conteúdo é 

bem organizada. 

Apresenta um fluxograma 

basico de exportação. 

Guia Apresentado em 

PDF. Apresenta 

legislação básica sobre 

comércio exterior.

Apresenta os conteudos 

de maneira didática. 

Profundidade nos temas 

apresentados

PONTOS FRACOS
Não apresenta muitas 

informações quanto ao 

produto e legislações.

Não descreve sobre a 

documentação 

necessária.

Não descreve sobre 

a documentação 

necessária.

A organização do conteúdo 

não apresenta boa 

estrutura. Não trata 

questões relacionadas ao 

produto e suas adaptações.

Conteúdos poucos 

aprofundados.

Não apresenta 

informações 

detalhadas sobre 

as etapas 

necessárias para 

o processo de 

exportação

Não apresenta 

informa,cão sobre 

documentação e etapas 

do processo.

Não descreve sobre 

questões 

relacionadas a 

documentação e 

adaptação do 

produto.

Não apresenta 

questões 

relacionadas á 

formas de 

pagamento e 

tratamento tributário 

e impostos.

Não descreve sobre  

tratamento tributário e 

impostos.

O passo a passo 

apresentado é fraco. 

Não trata sobre 

questões 

relacionadas a 

pesquisa de 

mercado.

Não descreve questões 

relacionadas á tecnologia 

e inovação do processo.

Não sugere exportação 

de planos para 

exportação. Não 

descreve questões 

relacionadas á 

tecnologia e inovação 

do processo.
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As categorias foram desenvolvidas com base nas etapas básicas do 

processo de exportação, descritas na seção 2.2, coexistentes nos guias, 

identificadas no acompanhamento do processo na empresa A e também com 

relação a classificação de barreiras do processo de exportação conforme Leonidou 

(2004) apresentado na seção 2.3. 

Para garantir que as etapas apresentadas nos guias serão avaliadas 

corretamente, utilizou-se a classificação das barreiras do processo de exportação 

apresentadas por Leonidou (2004), para criar as categorias do benchmarking, 

garantindo que a análise dos modelos avalie informações importantes para 

execução das atividades, de forma que as empresas que utilizarem os guias 

enfrentem melhor estas barreiras, sendo assim foi realizada a seguinte analogia 

entre os temas para elaboração das etapas (Quadro 29). 

BARREIRAS LEONIDOU (2004) 
CATEGORIAS PARA ANÁLISE DOS GUIAS 

(BENCHMARKING) 

BARREIRAS 
INTERNAS DE 
EXPORTAÇÃO 

INFORMAÇÃO 1. Pesquisa de mercado 

FUNCIONAL 2. Planejamento 

PRODUTO 3. Produto e desenvolvimento 

PREÇO 4. Custos 

DISTRIBUIÇÃO 
5. Processo aduaneiro 

LOGÍSTICA 

PROMOÇÃO 6. Marketing 

BARREIRAS 
EXTERNAS 

DE 
EXPORTAÇÃO 

PROCESSUAIS 7. Documentos 

GOVERNAMENTAL 8. Órgãos de apoio 

TAREFA 9. Cliente 

ECONÔMICA 
10. Tratamento tributário 
11. Financiamento 

POLITICA LEGAL 12. Legislação 

SÓCIO CULTURAL 13. Cliente 

Quadro 29 – Relação das barreiras do processo de exportação com as categorias para análise 
dos guias 

As barreiras de informações conforme Leonidou (2004), compreende a 

dificuldade da empresa em localizar, analisar, obter dados dos mercados, identificar 

oportunidades de negócios e habilidade para contatar cliente no mercado externo, 

portanto considerando estas dificuldades, foi então definida a primeira categoria 

para análise dos guias por meio do benchmarking: pesquisa de mercado. A 

segunda barreira apresentada por Leonidou (2004) é a funcional, que engloba a 

falta de tempo administrativo para lidar com exportações, pessoal inadequado, sem 

treinamento, falta de capacidade de produção para as exportações e escassez de 

capital de giro para financiar exportações, como estas barreiras estão ligadas às 

atividades iniciais de um processo de exportação, ou seja, são as primeiras 

informações que uma empresa deve analisar para verificar se está apta ao 
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processo de exportação, identificou-se a segunda categoria para o benchmarking: 

planejamento. A terceira etapa do benchmarking será denominada produto e 

desenvolvimento, que compreende a barreira produto de Leonidou (2004), a qual 

compreende as dificuldades de adaptações do produto e embalagens, atendimento 

das normas de qualidade, especificações para produtos de exportação e 

desenvolvimento de novos produtos para mercados estrangeiros. A quarta barreira 

analisada por Leonidou (2004) foi a de preço, que compreende oferecer preços 

satisfatórios para os clientes, dificuldade de combinar preços com os concorrentes, 

para analisar este item será utilizada a quarta categoria de custos. A quinta 

categoria utilizada na análise será a de processo aduaneiro que compreende todas 

as dificuldades identificadas por Leonidou (2004) nos itens de logística e 

distribuição. A próxima barreira classificada por Leonidou (2004) é a de promoção 

que relaciona as atividades de promoção das exportações, esta barreira será 

analisada no benchmarking pela sexta categoria marketing. A barreira processual 

identifica o excesso de documentos e burocracia dos processos, portando será 

definida como sétima categoria de análise como documentos. A oitava categoria 

para análise dos guias definida foi a de órgãos de apoio que atende ao definido na 

barreira governamental, que apresenta a questão da falta de assistência, incentivos 

do governo e órgãos de apoio. As barreiras tarefas e sociocultural são relacionadas 

as dificuldades com as diferenças e características sócio culturais, hábitos e 

atitudes dos clientes estrangeiros, formando assim a nona categoria de cliente para 

análise dos guias. A barreira econômica foi utilizada na análise em duas categorias 

diferentes, décima e décima primeira: tratamento tributário e financeiro, pois 

compreende riscos cambiais, condições financeiras e econômicas. Por fim, a 

barreira política legal relaciona as dificuldades com regras e regulamentos do 

exterior, e barreiras não tarifárias, sendo identificada como décima segunda 

categoria de legislação no comparativo. Além das categorias definidas por meio da 

classificação de barreiras do Leonidou (2004), acrescentou-se mais três categorias: 

Iniciação, para avaliar informações introdutórias à exportação e 

internacionalização; encerramento, para avaliar informações extras 

correspondentes ao processo, informações de apoio e anexos e tecnologia e 

inovação, que foi um tema identificado nas etapas dos guias e também apresentado 

pelos autores Negri e Freitas (2004); Alarcon e Sanches (2016) e Oura, Zilber e 
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Lopes (2016), como uma área que vem favorecendo as exportações, ocasionando 

efeitos positivos de exportação. 

Portanto, ficaram estabelecidas 15 categorias, acrescentou-se no comparativo 

dos guias as etapas executadas e acompanhadas no levantamento prático do 

estudo de caso da empresa A (descrito na seção 4.2.3). As categorias utilizadas no 

comparativo ficaram definidas da seguinte forma: 

1. Iniciação: que apresenta questões introdutórias sobre exportação, 

internacionalização, globalização, estratégias de exportação, vantagens e 

benefícios com relação ao processo. 

2. Planejamento: atividades que descrevem sobre elaboração de planos de 

exportação e/ou requisitos necessários para a preparação para exportação. 

3. Órgãos de apoio: quando são oferecidos sites para busca e apoio ao 

processo. 

4. Produto e desenvolvimento: quando são citadas etapas com relação as 

adaptações necessárias ao produto que será exportado, capacidade 

produtiva, busca de exigências e regulamentos no país de destino para o 

produto, classificação de mercadoria, nomenclatura. 

5. Legislação: quando o guia apresenta legislações pertinentes ao processo de 

exportação. 

6. Documentos: apresentação dos documentos necessários em cada etapa do 

processo, apresentação de como elaborar e/ou o modelo do documento. 

7. Pesquisa de mercado: quando o guia trata a respeito de assuntos sobre a 

pesquisa de mercado, estudo da região, mercado alvo, fatores relevantes a 

serem estudados e técnicas para estudo de mercado. 

8. Marketing: processos relacionados a divulgação do produto, estratégias e 

planos de marketing, análise da marca, promoções, participação em feiras e 

exposições. 

9. Cliente: atividades relacionadas ao contato com o cliente, visita ao mercado 

alvo, reuniões, encontro e comunicação entre importador e exportador, 

negociação. 

10. Tratamento tributário: formação de preços, cálculos de custos, tributos, 

impostos sobre o comércio exterior e planilhas de contabilidade . 

11. Processo aduaneiro: atividades relacionadas à logística, transporte, 

métodos, canais, agentes, distribuidores e despacho aduaneiro. 
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12. Financiamento: processo de financiamento da exportação, necessidade de 

financiamentos, riscos e seguros. 

13. Custos: modalidades de pagamento e câmbio. 

14. Tecnologia e inovação: Vendas on-line, e-commerce, utilização da 

tecnologia durante o processo. 

15. Encerramento: itens apresentados ao final dos guias, como cartas de 

agradecimento, glossário, fluxograma. 
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Small Business Administration 

(SBA) dos Estados Unidos
UNZCO

The Canadian Trade 

Commissioner Service

A Step by Step Guide for Irish 

Exporters
GOV.UK Export Start Guide

Australian 

Government
MATRADE

New Zealand Trade e 

Enterprise
Canada Border Service Agency Invest and Export Brasil Aprendendo a Exportar Estudo de Caso

Primeiros passos Por que exportar?
Visão geral da 

exportação

Preparando-se para a 

exportação
Começando

Pesquisa e 

desenvolvimento
Preparando para exportar

Importância da atividade 

exportadora. Por que exportar?

Desafios dos principais 

mercados
Indicadores Internacional Por que exportar Exportação Direta e Indireta 

Potencial de 

crescimento
Estratégia de exportação

Você está 

preparado?

Comércio internacional - 

Informações básicas

Desenvolver seu plano de 

marketing
Plano de exportador

Desenvolver um plano de 

exportação
O que exportar e para onde exportar

Primeiros passos: Criação de um 

plano de exportação de negócios
Traçar sua rota Modelo Plano de Exportação Plano de negócios

Órgãos com atuação em comércio 

exterior

Relação de sítios nacionais e 

internacionais sobre comércio 

exterior

Definindo: identificando o seu 

mercado-alvo
Pesquisa de Mercado Pesquisa de mercado

Assuntos Regulatórios e Pesquisa de 

Mercado com empresa parceira

Identificando o melhor 

mercado

Culturas Comerciais

Produção Classificação de mercadoria

Análise das adequações necessárias no 

desenvolvimento do produto para atender 

mercado alvo

Requisitos de 

conformidade da 

exportação

Conseguir a liberação de seus bens

6 LEGISLAÇÃO
Considerações legais 

internacionais
Considerações legais

Regulamentos locais ao 

exportar
Questões legais Legislação

Legislação básica sobre comércio 

exterior

Levantamento da legislação pertinente a 

exportação

Verifique a necessidade de certificado 

de origem

Contratos internacionais de compra 

e venda de mercadorias
Elaboração de fatura Pro Forma

Elaboração da Fatura Comercial

Elaboração do packinglist

Emissão na Nota Fiscal

8 MARKETING
O seu novo plano de marketing: 

Resumo, Timeline e Atualizações

Desenvolver um Plano de 

Marketing
Estratégia de Marketing

Vendas & Promoção de 

mercados estrangeiros
Marketing de exportação Marketing Marketing e vendas

Feiras e exposições no Brasil e no 

exterior

Participação no Encontro Internacional de 

Negócios – CIN/FIEP

Contatos importantes Negociação com o importador
Reunião com o importador para 

apresentação dos produtos da empresa

Viagens de negócios no 

Exterior

Envio da fatura Pro Forma ao 

importador

Segunda reunião com o importador para 

estudo do mercado – Benchmarking dos 

produtos

Preços conjunto nos 

mercados de exportação

Determinar o tratamento tarifário 

aplicável e taxa do imposto.
Formação do preço de exportação

Determinar se os seus bens estão 

sujeitos ao imposto de bens e 

serviços 

Câmbio

Estimativa antecipadamente quanto 

impostos e as taxas
Tratamento Tributário

Transporte internacional Transporte da Mercadoria ao Porto

Recebimento do Conhecimento de 

Embarque

Desembaraço e averbação junto à 

Receita Federal

Financeiro

Financiamento à 

Exportação

Abertura da Carta de Crédito

Analise da Carta de Crédito pelo 

exportador

14
TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO

Utilizando a tecnologia para a 

exportação de sucesso

Tecnologia e 

empreendimento (e-

commerce)

Venda on-line: e-business para os 

exportadores

Lista de verificação de exportação Glossário de Termos Envio da carta de agradecimento

Recursos para os exportadores INCOTERMS

Glossário de termos de comércio 

internacional
Perguntas Frequentes

CATEGORIAS

GUIAS AVALIADOS

Análise e formação de preço para o mercado 

externo

Levantamento das exigências do produto 

para o mercado Europeu (Identificação do 

NCM)

ANÁLISE PARA O MODELO DE EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS

Inicialização do processo

Planejamento

Busca em órgãos de apoio

Levantamento dos documentos 

necessários

Visita na região do importador para 

levantar necessidades do público alvo e 

consumidores da região – melhor 

percepção do mercado e identificação do 

produto para exportar

Planilhas de contabilidade: 

Custeio, previsão financeira e 

preço do produto

Comunicação entre importador e 

exportador

Tratamento tributário

Visitar o mercado alvo

Documentos báscios 

para exportação  Mantenha todos os registros relativos 

à exportação durante seis anos

Identificar os bens que você deseja 

exportar

Por que exportar

Desenvolver Plano de 

Mercado

Financiamento
Financiamento à 

exportação

Financiamento de seu 

negócio de exportação

Financiar um movimento para 

mercados no exterior

Gerenciar o crescimento das 

exportações

Definição do INCOTERM que será 

utilizado
Solicitação do despacho aduaneiro

Tipo de transporte utilizado 

Outras 

considerações úteis

Modelo de carta para comunicação 

com importador Entrega do Projeto

Formas de pagamento

Fluxograma básico de exportação

Seguro internacional

Formas de Pagamento
Métodos de pagamento e 

gerenciar riscos ao exportar

Identificar a necessidade de 

financiamento para exportação

Operações de 

Financiamento às 

Exportações

Financiamento da sua exportação Financiamento a exportaçãoFinanciamento das exportações

Deveres e Impostos sobre o 

Comércio Internacional

Propriedade IntelectualPropriedade Intelectual

Logística e 

Documentação de 

Exportação

Considerações iniciais
Desenvolver o seu 

plano de exportação

Desenvolver uma proposta 

de valor

Determinar o país de origem para os 

produtos que você está exportando
Planejamento

Estudo do mercado alvo

Relação de sites para apoio
Apresenta diversos links para outros 

sites da área

Os mercados de 

exportação

Oportunidades dos 

mercados

Apoio de entidades para 

exportação

12

13

Preços, cotações, e Termos Preços de exportação

Lidar com o imposto na 

exportação

Documentação para exportação Documentação de Exportação

Logística e 

Documentação de 

Exportação

Transporte e Documentação Transporte

Administrar as diferenças de 

moeda nos mercados 

internacionais

Pagamentos

Termos ou condições de venda 

(incoterms 2010)

Pesquisa de MercadoPesquisa de mercadoMercados

Apresentação e embalagem do 

produto exportado
Preparação da MercadoriaOperações

15

Introdução à Exportação
Desenvolver estratégia de 

exportação

Formação e Aconselhamento

Preparando seu produto 

para exportação

CUSTOS

2

3

5

7

4

9

10

11

CLIENTE

ENCERRAMENTO

PRODUTO E 

DESENVOLVIMENTO

FINANCIAMENTO

TRATAMENTO 

TRIBUTÁRIO

PROCESSO ADUANEIRO

ORGÃOS DE APOIO

Glossário de Termos e Siglas

Frete e logística

Agentes e distribuidores
Método de envio

 Consulte e acompanhe o processo  Envio do produto

Métodos / Canais

Escolhendo um canal de 

distribuição

Transporte de mercadorias para 

os mercados internacionais

Lista de formulários e planilhas

Transporte e Documentação

INICIAÇÃO1

DOCUMENTOS

PESQUISA DE MERCADO

PLANEJAMENTO

Globalização: Cadeia de Valor
Identificar oportunidades de 

exportação de vendas
Estratégia

Contatos para ajudaSites importantesComércio internacional

 
Figura 12 -– Benchmarking das categorias dos guias que auxiliam no processo de exportação. 
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Como pode ser observado na Figura 12, nem todos os guias apresentam 

em seus processos a descrição para todas as categorias estabelecidas, por 

exemplo: o guia A Step by Step Guide for Irish Exporters – SBA não apresenta 

informações com relação à pesquisa de mercado, produto e produção, legislação, 

contato com clientes e custo, porém apresenta  a descrição de etapas para 

inicialização do processo, planejamento para elaboração de um plano de 

exportação, órgãos de apoio para formação e aconselhamento, documentos, 

planos de marketing, tratamento tributário contendo planilhas de contabilidade, 

processo de exportação relacionando os transportes, financiamento, tecnologia e 

inovação e encerramento com um glossário de termos e o conjunto de siglas 

utilizados. Desta forma, pode-se analisar qual o conteúdo apresentado pelos guias, 

na próxima seção cada categoria foi analisada e identificado os pontos fortes e 

fracos sobre cada guia com relação ao conteúdo das categorias que possui 

informação. 

 

4.3.3 Comparativo detalhado das práticas realizadas em cada etapa 

Para análise e diagnóstico das práticas existentes sobre exportação 

realizou-se o comparativo detalhado do conteúdo por categoria, identificando as 

práticas sugeridas e propostas em cada etapa do processo apresentado nos guia. 

Para isso, foram elaborados 15 quadros, um para cada categoria e nestes 

quadros apresentam descrições do conteúdo e práticas do processo dos guias. Os 

quadros estão apresentados no Apêndice L. 

Com relação a etapa de inicialização, o guia SBA, A Step by Step Guide for 

Irish Exporters, Matrade, Invest & Export Brasil e Aprendendo a Exportar 

apresentam as vantagens sobre o processo de exportação. O guia UNZCO, The 

Canadian Trade Commisioner Service e Gov UK descrevem nesta etapa sobre a 

importância de análise do mercado interno para verificar o potencial de exportação.  

O guia SBA, UNZCO, The Canadian Trade Commisioner Service, A Step 

by Step Guide for Irish Exporters, Australian Government, Matrade e New Zealand 

Trade e Enterprise apresenta alguns questionamentos com informações relevantes 

para a empresa analisar a sua prontidão para exportar seus produtos. SBA e The 

Canadian Trade Commisioner Service descrevem alguns mitos sobre exportação. 

The Canadian Trade Commisioner Service, Gov UK e Australian Government 

apresentam dados estatísticos sobre empresas exportadoras da região. 
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Já o guia Canada Border Service Agency descreve nesta etapa a 

preocupação com a classificação e identificação do produto de forma adequada 

para não gerar problemas futuros. 

Na etapa de planejamento, os guias SBA, UNZCO, The Canadian Trade 

Commisioner Service, A Step by Step Guide for Irish Exporters, Matrade, Invest & 

Export Brasil e o processo de acompanhamento do estudo de caso, apresentaram 

nesta fase um plano de negócios e/ou plano de exportação. No caso do SBA o 

conteúdo disponibilizado está em formato PDF e editável, sendo uma forma 

interessante para a empresa utilizar o modelo. No guia A Step by Step Guide for 

Irish Exporters é apresentado 10 perguntas que direcionam a empresa na 

elaboração do plano e o guia Matrade também apresenta informações detalhadas 

para a etapa.  

O guia Gov UK apresenta sobre alguns mercados para auxiliar na fase de 

conhecimento do público alvo, em conjunto com esta informação o guia Canada 

Border Service Agency descreve sobre a importância em determinar o país de 

origem. 

Na etapa de órgão de apoio, os guias que continham órgãos de apoio, 

apresentam relação dos sites e nomes de departamentos governamentais e não 

governamentais que a empresa pode consultar durante o processo de exportação, 

no processo prático acompanhado, houve esta atividade, foi realizada a busca de 

informações em órgãos de apoio como Receita Federal e CIN/FIEP. 

Na classificação de pesquisa de mercado, os guias que apresentam 

informações sobre o assunto, identificam atividades para que as empresas 

executem análise do mercado antes de exportar seus produtos, identifiquem as 

oportunidades, perfil de consumo e características da região. Os guias The 

Canadian Trade Commissioner Service e Australian Government descrevem a 

realização da pesquisa de mercado com maior grau de detalhamento, apresentam 

métodos para colocar um produto novo no mercado, critérios para escolher clientes 

intermediários, se necessário e atividades para aprofundar a pesquisa de mercado. 

Na análise de produto e desenvolvimento, foi possível perceber que 

questões sobre adaptações necessárias no produto, cumprimento de regulamentos 

para embalagens, capacidade de produção são abordadas nos guias UNZCO, 

Matrade e New Zealand Trade e Enterprise, os guias A Step by Step Guide for Irish 

Exporters e Export Start Guide, apresentam informações sobre propriedade 



151 
 

  

intelectual para os produtos que serão exportados e os guias Canada Border 

Service Agency, Invest & Export Brasil  e Aprendendo a Exportar trazem 

informações sobre a classificação e nomenclatura das mercadorias, e a etapa 

realizada na prática pela empresa A foi relacionada a classificação da mercadoria 

para identificar as exigências e regulamentos necessários no mercado estrangeiro. 

O guia Matrade apresenta uma tabela com as principais certificações de alguns 

setores e alguns questionamentos importantes com relação capacidade de 

expandir a produção e fornecimento de matéria-prima. 

Com relação aos guias que tratam sobre legislação, são apresentados 

regulamentos respectivos aos países dos guias, legislações financeiras e 

legislações básicos de exportação como o guia Invest & Export Brasil, o Guia 

matrade apresenta informações sobre acordos comerciais e o Gov UK apresenta 

legislações jurídicas para o exportador, assim como o guia Export Start Guide 

apresenta informações sobre certificações para alguns produtos principais. 

Os guias que descrevem sobre documentações informam uma listagem 

com os documentos necessários para antes e durante o processo de exportação, 

o guia SBA como disponibiliza um documento on line permite que a empresa 

preencha alguns documentos como plano de exportação, de mercado, formação 

de preço na própria planilha disponibilizada, além de descrever sobre os demais 

documentos necessários. Outros guias mais completos neste aspecto são o A Step 

by Step Guide for Irish Exporters, Matrade e Aprendendo a Exportar 

disponibilizando guias completos dos documentos necessários para o processo. 

Na classificação de marketing, o guia Unzco e The Canadian Trade 

Commissioner Service apresentam uma descrição com o passo a passo necessário 

para execução de estratégias de marketing, o guia SBA permite a elaboração 

completa de um plano de marketing, o Australian Government oferece um check 

list para execução das atividades e os demais sites apresentam informações como 

tomada de decisão, participação em feiras e rodadas de negócios, atividade que 

também foi executada pela empresa A, que participou de um encontro internacional 

oferecido pelo CIN/FIEP. 

Na categoria clientes, o guia mais completo foi o Unzco, ele apresenta 

informações sobre como realizar contatos importantes, indica a visita ao mercado 

alvo e apresenta os passos necessários para executar a atividade. O guia 

Australian Government também descreve a importância da visita ao mercado alvo 
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e os guias Invest & Export Brasil e Aprendendo a Exportar apresentam informações 

para negociação com o importador e termos internacionais de negócios. Com 

relação a execução da atividade da empresa A, houve reuniões com o cliente 

mensalmente para troca de informações e negociações necessárias. 

A próxima categoria analisada foi a de tratamento tributário, na qual o guia 

SBA oferece uma planilha de contabilidade, custeio com previsão financeira para 

auxiliar na formação do preço do produto. Os guias Unzco, Export Start Guide e 

Aprendendo a Exportar fornecem informações para auxiliar o cálculo do custo do 

produto e os guias A Step by Step Guide for Irish Exporters, Australian Government 

e Invest & Export Brasil trazem informações sobre impostos, câmbio e tratamento 

tributário. Na etapa realizada pela empresa, foi utilizado o link disponibilizando no 

guia aprendendo a exportar para realizar a formação do preço do produto para 

exportação. 

Na categoria de processo aduaneiro, os guias que melhor apresentam as 

informações sobre o processo aduaneiro são Australian Government e Invest & 

Export Brasil, descrevem sobre a distribuição do produto, escolha de agentes e 

distribuidores, tipos de fretes e logísticas, explicação sobre cada tipo de 

INCOTERM, o guia Invest & Export e o Aprendendo a Exportar também 

disponibilizam fluxogramas do processo. Os outros guias descrevem com menor 

profundidade sobre os métodos e canais de transporte e distribuição e sobre os 

INCOTERMS. 

Para ana´lise da categoria financiamento, as informações estão 

direcionadas para as regiões que os guias estão disponibilizados, pois os países 

apresentam diferentes políticas de financiamento. Porém o guia Australian 

Government disponibiliza um check-list para a empresa saber quanto de dinheiro é 

necessário para exportar. Neste caso, as informações dos sites nacionais serão 

mais úteis para utilização no MEAL. 

Na categoria custos, os sites com melhores informações são o Unzco, A 

Step by Step Guide for Irish Exporters, Invest & Export Brasil e Aprendendo a 

Exportar, apresentam detalhadamente as formas de pagamento disponíveis nas 

operações estrangeiras, explica de maneira clara cada uma delas, apresentam 

questões de análises de riscos e também disponibilizam modelos de cartas de 

crédito. O guia Export Star Guide traz informações básicas sobre diferenças de 
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moedas e o Australian Government apresenta informações sucintas sobre as 

formas de pagamento. 

Os três guias que apresentam informações sobre tecnologia e inovação 

trazem sugestões e descrevem a forma de venda on-line para que a empresa possa 

aumentar suas vendas com ferramentas da internet. 

Por fim, a última categoria, encerramento traz alguns guias que apresentam 

glossários de termos e siglas, perguntas frequentes e informações complementares 

para o processo. Neste aspecto o guia The Canadian Trade Commissioner Service 

apresenta uma lista de verificação sobre exportação para que a empresa verifique 

se executou todas as etapas necessárias, o guia Export Start Guide apresenta 

algumas informações sobre gerenciamento das atividades de exportação e os guias 

Invest & Export Brasil e Aprendendo a Exportar trazem modelos de carta de 

comunicação e agradecimento entre importador e exportador.  

Com relação aos modelos estudados nesta seção pode-se concluir que a 

maioria dos guias apresentam etapas semelhantes, porém a profundidade e o 

detalhamento em cada etapa são diferentes. Por exemplo, o SBA apresenta 

detalhadamente cada etapa, inclusive com a opção de preenchimento de um 

documento on line, já o The Canadian Trade Commissioner Service apresenta 

sobre mitos da exportação relacionado a cada etapa, mas não aprofunda o assunto 

com relação ao processo operacional.  O guia do Australian Government apresenta 

um check-list que orienta a empresa no seu preparo para as etapas de exportação. 

Os guias nacionais apresentam as etapas com profundidade no assunto, porém 

pela grande quantidade de conteúdo apresentado, acabam não direcionando as 

informações para o processo operacional. Porém nenhum dos guias analisados 

oferecem um direcionamento para indústrias de alimentos principalmente com 

relação as exigências técnicas e normativas para exportação para União Europeia, 

portando no próximo capítulo será estruturado um modelo que apresente as 

exigências para exportação de alimentos para União Europeia.  
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5. MODELO DE REFERÊNCIA PARA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS - MEAL 

 

 

Este capítulo apresenta o modelo de referência para o processo de 

exportação de alimentos para União Europeia, destinado MPMEs.  

Com objetivo de propor um modelo adequado às particularidades do 

processo de exportação de produtos alimentícios, outros modelos foram 

analisados, foi acompanhado na prática um processo de exportação de alimentos 

e foram realizadas entrevistas com profissionais da área para obtenção de 

conhecimento sobre exportação, levantamento das etapas críticas do processo, 

estruturação e representação do modelo de referência para exportação de 

alimentos. 

Neste capítulo serão apresentadas as diretrizes para o desenvolvimento do 

modelo, a descrição das suas fases, atividades, tarefas, entradas e saídas, 

documentos necessários, órgãos de apoio, legislação, exigências e as principais 

características do modelo e suas vantagens com relação aos modelos já existentes. 

 

5.1 DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

Para a elaboração do modelo, foram identificadas na teoria (capítulo 2) e 

na prática (capítulo 4.2 e 4.3) as dificuldades encontradas durante o processo de 

exportação, estas dificuldades estão listadas no Quadro 30 e foram orientativas na 

elaboração do modelo.  

 

5.1.1 Elaboração das fases do modelo preliminar 

O modelo foi organizado em seis fases, levando em consideração as 15 

categorias analisadas no item 4.3.3. As fases foram definidas com base nas 

próprias categorias, nas quais buscaram identificar a sequência de ocorrência das 

mesmas em relação ao fluxo das atividades do processo de exportação dos guias 

analisados e para organizar as etapas nesta ordem, considerando 15 categorias 

apresentadas no benchmarking, foram escolhidas seis para serem as Fases do 

Modelo: 1-Iniciação; 2-Planejamento; 3-Cliente; 4-Produto; 5-Processo e 6-

Encerramento.  
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Entende-se como fase, passos fundamentais que precisam ser executados 

e entregues no decorrer do processo e em cada fase foram distribuídas as 

atividades relacionadas, estas atividades foram desdobradas, identificando as 

tarefas para execução, entradas, saídas, “o que fazer”; “como fazer”; documentos 

relacionados, legislações e exigências de exportação e de alimentos e órgão de 

apoio.   

As fases foram definidas pela pesquisadora, que utilizou como base as 

etapas analisadas pelos guias, as dificuldades levantadas em campo e o processo 

acompanhado na prática (empresa A). A primeira fase definida foi a iniciação, 

identificada com atividades introdutórias ao processo, como verificar o potencial e 

a prontidão que a empresa possui para iniciar o processo de exportação. Etapas 

apresentadas nos modelos analisados e relevantes para o sucesso do processo, 

conforme Su et al. (2003); Bilkey e Tesar (1977) o conhecimento sobre o processo 

de exportação garantirá um processo com menos entraves e barreiras. A segunda 

fase será a de planejamento, na qual encontram-se as atividades de planejamento 

do processo de exportação e de mercado. A terceira fase será o cliente, apresenta 

as negociações e comunicações importantes, contatos e viagens ao mercado alvo. 

A quarta fase é relacionada ao produto, preparação da mercadoria para exportação, 

adequações necessárias e atendimento aos regulamentos, conforme apresentado 

no item 4.1. A quinta fase será a de processo, que consiste nas atividades do 

processo aduaneiro, marketing, tipos de fretes, transportes, financiamento e 

tratamento tributário. Por último, a fase seis, encerramento que irá concluir as 

atividades do processo de exportação, como glossário de termos para apoio, lista 

de verificação e processos de gerenciamentos necessários. Para maior 

entendimento da elaboração das fases, foi elaborado o Quadro 30 que apresenta 

a fonte e a justificativa de cada fase criada. 
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F
A

S
E

 
FONTE JUSTIFICATIVA 

IN
IC

IA
Ç

Ã
O

 

Foi identificado que os guias analisados 
apresentavam informações iniciais, como o 
SBA: Introdução a Exportação, The 
Canadian Trade Commissioner Service: 
Primeiros passos. Gov.UK: Visão geral da 
exportação. Invest & Export Brasil e 
Aprendendo a Exportar: Por que exportar. 

A pesquisadora definiu o termo iniciação para 
englobar os assuntos iniciais sobre 
exportações. Temas que as empresas 
deverão compreender antes de efetivamente 
inicar o processo na empresa. 

P
L

A
N

E
J

A
M

E
N

T
O

 

Todos os guias analisados apresentaram 
como etapas iniciais os planos: de mercado, 
de marketing, de exportação. Portanto 
foram abstraídas as informações 

Como em toda atividade de gestão, o 
planejamento é essencial. Essa fase foi 
definida para o MEAL, por que conforme o 
acompanhamento do processo na empresa 
A, identificou-se a importância das etapas de 
pesquisa de mercado e do plano de 
exportação para que as demais etapas 
ocorram de maneira adequada e sem 
prejuízos para a empresa. 

C
L

IE
N

T
E

 

Guia UNZCO: define que deve se realizar 
bons contatos com potenciais clientes. 
Australian Government: apresenta a etapa 
de visitar o mercado alvo. Invest &Export 
Brasil: apresenta a etapa de comunicação 
entre importador e exportador e o guia 
Aprendendo a Exportar: descreve a etapa 
de Negociação com o Importador. 

Durante o acomapnhamento do processo na 
Empresa A foram realizadas reuniões 
mensais com o importador, e por meio das 
reuniões foi possível identificar a importância 
e o amadurecimento no processo de 
exportação. Por isso foi eladorada a fase 
cliente, o contato permanente com o cliente 
auxilia nas tomadas de decisões. 

P
R

O
D

U
T

O
 

UNZCO e Matrade: apresentam a etapa de 
Análise do produto e Requisitos de 
conformidade da exportação. Etapas que 
correspondem a avaliação do que precisa 
ser alterado, adequado e adaptado no 
produto que será exportado. Os guias A 
Step by Step Guide for Irish Exporters, 
Export Start Guide apresentam a etapa de 
Propriedade Intelectual para proteção do 
produto e da marca. Os guias Canada 
Border Service Agency, Invest & Export 
Brasil e Aprendendo a Exportar apresentam 
a etapa de Classificação da Mercadoria. 

Esta etapa foi criada pois é fundamental 
analisar caracteristicas do produto para 
exportação. Como o intuito do modelo é 
apresentar as exigências do mercado 
europeu, esta fase é primordial para inserir 
estas exigências. Desta forma, as empresas 
poderão adaptar seus produtos de maneira 
adequada. 

P
R

O
C

E
S

S
O

 

Entrevistas realizadas com os despacantes 
aduaneiros (Seção 4.2.2), as quais 
identificaram a importância do processo. 
Os guias SBA, UNZCO, The Canadian 
Trade Commissioner Service, A Step by 
Step Guide for Irish Exporters, Australian 
Government, Matrade, Canada Border 
Service Agency, Invest & Export Brasil e 
Aprendendo a Exportar apresentaram 
etapas de transporte, canais de distribuição, 
logística e métodos de envio. 

Outro diferencial do modelo é a apresentação 
detalhada sobre o processo aduaneiro, 
portando nesta fase serão descritas as 
atividades relacionadas ao transporte e 
logística do processo de exportação. Desta 
forma, as empresas compreenderão as 
etapas mais burocráticas. 

E
N

C
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 

A Step by Step Guide for Irish Exporters e 
SBA apresentaram um glossário de termos 
e siglas. 

Etapa criada para fechamento e finalização 
do processo, importante para realizar 
análises de como ocorreu o processo e de 
possíveis melhorias para exportações futuras. 

Quadro 30 – Explicação da fonte e justificativa das fases do MEAL 



157 
 

  

5.1.2 Elaboração das atividades do modelo preliminar 

Com as fases definidas, foram identificadas as atividades correspondentes 

e necessárias em cada fase: tomando como base o benchmarking das etapas do 

modelo em relação aos aspectos analisados (item 4.3.4). Foram identificadas as 

melhores práticas (com base nos critérios: profundidade do conteúdo e relação com 

as dificuldades levantadas) em cada categoria/aspecto, levando em consideração 

a abrangência e profundidade do conteúdo apresentado, relacionando com as 

dificuldades encontradas na teoria e na prática.  

As dificuldades identificadas no decorrer da pesquisa, descritas no Quadro 

30, estão relacionadas com cliente: diferenças nos hábitos dos clientes e 

percepções das necessidades do público-alvo. Custos: gerenciamento de custos, 

recursos financeiros e riscos. Documentos: excesso de documentos, 

preenchimento adequado das informações nos documentos.  

Financiamento:  dificuldade de crédito de financiamento e falta de bancos. 

Informação: conhecimento e know-how do assunto, falta de compreensão sobre 

legislação e regulamentos de mercados externos e das etapas do processo de 

exportação. Legislação: relaciona as dificuldades das regras e regulamentos e das 

barreiras não tarifárias. Na área de marketing foi identificada a utilização de 

estratégias inapropriadas, podendo causar fragilidade na exportação dos produtos. 

Pesquisa de mercado: identificação de oportunidade, falta de rede de 

relacionamento e oportunidades comerciais, linguagem, cultura e concorrência. 

A fase de planejamento, apresentam dificuldades de baixo nível de 

qualificação gerenciar o processo de exportação, falta de pessoas qualificadas 

sobre o assunto, processo de comunicação, realizar a etapa de planejamento das 

atividades de forma inadequada, ou não realizar o planejamento e a pesquisa de 

mercado alvo. Processo aduaneiro: burocracia alfandegária e aduaneira, escolha 

do frete e transporte, armazenamento da mercadoria durante o transporte, tempo 

para liberação da carga e dificuldades para contratação de representantes. Produto 

e desenvolvimento: classificação correta da mercadoria, formação de preço, 

segurança dos alimentos, rastreabilidade, e falta de capacidade de produção com 

o aumento da demanda no mercado externo. Tratamento tributário: relaciona as 

dificuldades relacionadas a taxas de câmbio, política cambial e falta de consciência 

sobre benefícios.  
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Para finalizar, as dificuldades relacionadas com assuntos governamentais 

são sobre as questões de incentivos e barreiras governamentais do país.  No 

Quadro 31 apresentam-se as dificuldades nas categorias previamente descritas 

com suas respectivas fontes de consulta, todas apresentadas na seção 2.3. 
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Quadro 31 – Categorização das barreiras e respectivos autores 

CATEGORIA BARREIRAS AUTORES

CLIENTE Diferentes hábitos dos clientes no exterior Leonidou (2000); Junaidu (2012); Leonidou (2004)

Riscos e custos excessivos devido à grandes distâncias 

geográficas e psicológica que separa as nações
Leonidou (2000); Junaidu (2012)

Gerenciamento de custos Caldas e Junior (2007); Spence (2011); Su et al. (2003)

Altos custos de trabalho Crick et al. (1998)

Risco de perder dinheiro no processo Su et al. (2003)

Falta de recursos financeiros SU et al. (2003); Bown e Crowley (2013); Kim e Lugoskyy (2014)

DOCUMENTOS Burocracia e documentação Su et al. (2003); Leonidou (2004)

Falta de bancos dispostos a apoiar atividades 

internacionais das empresas

Leonidou (2000); Groke e Kriedle (1967); Rabino (1980); Crick et al. 

(1998); Okpara (2011)

Dificuldades de crédito e financiamento Herming (2004); Ruiz (2005) 

Necessidade de honrar cartas de crédito

Bancos preparado para promover atividades 

internacionais das empresas ou empresas comerciais 

locais que permitam operações de exportações indiretas 

Falta de informação e conhecimento CNI (2014); Okpara (2011); Crick et al. (1998)

Falha no processo de comunicação Caldas e Junior (2007); Spence (2011); Su et al. (2003)

Baixo nível de educação formal da população Fumagalli (2013) 

Conhecimento de como obter o financiamento necessário 

para financiar operações de exportação

Leonidou (2000); Groke e Kriedle (1967); Rabino (1980); Crick et al. 

(1998); Okpara (2011)

Falta de conhecimento de como entrar no mercado de 

exportação
Su et al. (2003)

Falta de conhecimento no processo de exportação Su et al. (2003); Bilkey; Tesar (1977) 

Informações limitadas com relação ao mercado
Leonidou (2000); Groke e Kriedle (1967); Rabino (1980); Crick et al. 

(1998); Okpara (2011); Morgan e Katsikeas (1997)

Regras e regulamentos do comércio internacional 

Desconhecimento das práticas comerciais
Leonidou (2000); Junaidu (2012)

Barreiras não-tarifárias; Padrões de controle de 

qualidade e de segurança que envolvem adaptações aos 

produtos às exigências dos diferentes mercados 

estrangeiros

Su et al. (2003)

Estratégia inapropriada de marketing Leonidou (2000); Junaidu (2012); Leonidou (2004)

Dificuldade na realização de atividades promocionais 

para os mercados no exterior
CNI (2014)

Diferenças entre os ambientes de negócios Leonidou (2000); Junaidu (2012)

Dificuldade para coletar informações sobre potenciais 

mercados e identificar oportunidades nos mercados 

estrangeiros

CNI (2014); Bilkey e Tesar (1977)

Pesquisa de mercado-alvo Su et al. (2003); Bilkey; Tesar (1977) 

Concorrência enfrentada no mercado externo Su et al. (2003); Herming (2004); Ruiz (2005) 

Falta de oportunidades comerciais Herming (2004); Ruiz (2005) 

Informações limitadas com relação a análise de 

mercados estrangeiros

Leonidou (2000); Groke e Kriedle (1967); Rabino (1980); Crick et al. 

(1998); Okpara (2011)

Instabilidade política em mercados estrangeiros Su et al. (2003);

Recursos organizacionais e gerenciais limitados Leonidou (2000) e Junaidu (2012)

Ineficiência na alocação de recursos; Processos de 

tomada de decisão inadequados
Caldas e Junior (2007); (SPENCE, 2011); Su et al. (2003)

Baixo nível de qualificação gerencial; Baixo nível de 

confiabilidade dos processos; Baixo nível de governança 

das empresas

Fumagalli (2013) 

Falta de pessoal qualificado para os mercados de 

exportação
Su et al. (2003)

Planejamento das atividades; Princípios gerenciais de 

exportação
Su et al. (2003); Bilkey; Tesar (1977) 

Falta de experiência; Falta de pessoal preparado, com o 

conhecimento e a experiência de exportação 
Crick et al. (1998)

Funcionários não preparados para execução dos 

processos; Falta de pessoal experiente para dedicar 

tempo às atividades de exportação

Leonidou (2000); Groke e Kriedle (1967); Rabino (1980); Crick et al. 

(1998); Okpara (2011)

Falta de pessoal para dedicar tempo a atividades de 

exportação
SU et al. (2003); Bown e Crowley (2013); Kim e Lugoskyy (2014)

Falta de treinamento Leonidou (2004)

Entraves de logística; Burocracia alfandegária e 

aduaneira
Herming (2004); Ruiz (2005) 

Tempo de liberação de cargas; Desembaraço aduaneiro; 

Escolha dos canais de comercialização 
CNI (2014)

Despacho aduaneiro lento Picini, Kovaleski e Pedroso (2012) 

Dificuldades de transporte e de distribuição no mercado 

estrangeiro; Dificuldade de encontrar um distribuidor de 

confiança no país de destino

Su et al. (2003)

Adequação dos produtos e processos produtivos CNI (2014)

Falta de capacidade de produção
SU et al. (2003); Bown e Crowley (2013); Kim e Lugoskyy (2014); 

Crick et al. (1998); Leonidou (2004)

Falta de consciência dos benefícios econômicos e não-

econômicos dos mercados de exportação; Risco de 

variação nas taxas de câmbio; Tarifas de importação

Su et al. (2003)

Política cambial brasileira Herming (2004); Ruiz (2005) 

Taxa de câmbio CNI (2014)

Política governamental de incentivos Herming (2004); Ruiz (2005) 

Barreiras Governamentais Terpstra e Sarathy (2000)

CUSTOS

INFORMAÇÃO

LEGISLAÇÃO

GOVERNO

SU et al. (2003); Bown e Crowley (2013); Kim e Lugoskyy (2014)

FINANCIAMENTO

PROCESSO ADUANEIRO

MARKETING

PESQUISA DE MERCADO

PLANEJAMENTO

PRODUTO E DESENVOLVIMENTO

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
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Após esta classificação, utilizou-se a mesma categoria das dificuldades 

levantadas na teoria e acrescentou as dificuldades identificadas na seção 4.2, do 

levantamento das dificuldades da pesquisa de campo, estruturando o Quadro 32, 

o qual apresenta: categorias das dificuldades, dificuldades levantadas na teoria e 

dificuldades identificadas na prática. 
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Quadro 32 – Barreiras teórias e práticas organizadas por categorias 

CATEGORIA BARREIRAS TEÓRICAS BARREIRAS PRÁTICAS

CLIENTE Diferentes hábitos dos clientes no exterior Percepções e necessidades do público alvo

Riscos e custos excessivos devido à grandes distâncias geográficas e 

psicológica que separa as nações

Gerenciamento de custos

Altos custos de trabalho

Risco de perder dinheiro no processo

Falta de recursos financeiros

DOCUMENTOS Burocracia e documentação
Excesso de documentos; Elaboração dos 

documentos necessários para exportação

Falta de bancos dispostos a apoiar atividades internacionais das 

empresas

Dificuldades de crédito e financiamento

Necessidade de honrar cartas de crédito

Bancos preparado para promover atividades internacionais das 

empresas ou empresas comerciais locais que permitam operações de 

exportações indiretas 

Falta de informação e conhecimento

Falha no processo de comunicação

Baixo nível de educação formal da população

Conhecimento de como obter o financiamento necessário para 

financiar operações de exportação

Falta de conhecimento de como entrar no mercado de exportação

Falta de conhecimento no processo de exportação

Informações limitadas com relação ao mercado

Regras e regulamentos do comércio internacional Desconhecimento 

das práticas comerciais

Barreiras não-tarifárias; Padrões de controle de qualidade e de 

segurança que envolvem adaptações aos produtos às exigências dos 

diferentes mercados estrangeiros

Estratégia inapropriada de marketing

Dificuldade na realização de atividades promocionais para os 

mercados no exterior

Diferenças entre os ambientes de negócios

Dificuldade para coletar informações sobre potenciais mercados e 

identificar oportunidades nos mercados estrangeiros

Pesquisa de mercado-alvo

Concorrência enfrentada no mercado externo

Falta de oportunidades comerciais

Informações limitadas com relação a análise de mercados estrangeiros

Instabilidade política em mercados estrangeiros

Recursos organizacionais e gerenciais limitados

Ineficiência na alocação de recursos; Processos de tomada de decisão 

inadequados

Baixo nível de qualificação gerencial; Baixo nível de confiabilidade dos 

processos; Baixo nível de governança das empresas

Falta de pessoal qualificado para os mercados de exportação

Planejamento das atividades; Princípios gerenciais de exportação

Falta de experiência; Falta de pessoal preparado, com o conhecimento 

e a experiência de exportação 

Funcionários não preparados para execução dos processos; Falta de 

pessoal experiente para dedicar tempo às atividades de exportação

Falta de pessoal para dedicar tempo a atividades de exportação

Falta de treinamento

Entraves de logística; Burocracia alfandegária e aduaneira

Tempo de liberação de cargas; Desembaraço aduaneiro; Escolha dos 

canais de comercialização 

Despacho aduaneiro lento

Dificuldades de transporte e de distribuição no mercado estrangeiro; 

Dificuldade de encontrar um distribuidor de confiança no país de 

destino

Adequação dos produtos e processos produtivos

Falta de capacidade de produção

Falta de consciência dos benefícios econômicos e não-econômicos 

dos mercados de exportação; Risco de variação nas taxas de câmbio; 

Tarifas de importação

Política cambial brasileira

Taxa de câmbio

Política governamental de incentivos

Barreiras Governamentais

A falta de conhecimento sobre o processo; 

Entendimento das atividades; Compreensão 

das etapas necessárias, como: tipo de frete 

escolhido, carregamento/estufagem do 

container, transporte do contêiner até o 

porto levando em consideração o tipo de 

produto, que por ser alimento, tem seu prazo 

de validade controlado e muitas vezes deve 

estar em condições controladas

Excesso de documentos; Elaboração dos 

documentos necessários para exportação

Elaboração do certificado de origem e 

packing list ; Contexto legislativo e 

regulamentar do país

Identificar métodos para colocação do 

produto no novo mercado

Não foi identificada dificuldades na pesquisa 

realizada

GOVERNO

 Cultura; Identificação do mercado alvo; 

Identificar produtos no portfólio que sejam 

interessantes para o consumo mundial, não 

apenas produtos regionais e típicos; 

Identificar conceito de produto que poderia 

ser bem visto no mercado internacional; 

Identificar necessidade do mercado 

consumidor – fora do país; Identificação do 

público alvo e produto de interesse no 

mercado externo para ampliar as vendas; 

Falta de rede de relacionamentos no país de 

exportação; Identificação correta da 

demanda

Classificação do produto, nomenclatura 

tarifária; Formação de preço da mercadoria; 

Adequação das embalagens

Definir o tipo de transporte e frete; 

Armazenamento da mercadoria, por se tratar 

de alimentos; Meios de pagamento e moeda; 

Escolha do tipo de transporte, se será 

preciso ter agente de carga para levar a 

mercadoria até o porto ou não; 

Armazenamento da mercadoria, para não 

estragar os produtos ou perder o prazo de 

validade

Não foi identificada dificuldades na pesquisa 

realizada

Não foi identificada dificuldades na pesquisa 

realizada

PESQUISA DE MERCADO

Pessoa qualificada para executar atividade 

de exportação; Outro idioma/linguagem
PLANEJAMENTO

PROCESSO ADUANEIRO

PRODUTO E DESENVOLVIMENTO

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO

CUSTOS

FINANCIAMENTO

INFORMAÇÃO

LEGISLAÇÃO

MARKETING
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Para elaboração das atividades, foi então estruturado um Quadro que 

apresenta o conteúdo e breve descrição das melhores práticas de cada aspecto, a 

dificuldade (teórica e/ou prática) que está sendo suprida e o resultado alcançado, 

conforme Quadro 33. 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

MELHORES PRÁTICAS (seção 4.3.3) 
DIFICULDADE 
RELACIONADA 

RESULTADO: 
ATIVIDADES 
ELABORADAS NO 
MEAL 

IN
IC

IA
Ç

Ã
O

 

Prática utilizada do guia The Canadian 
Trade Commissioner Service que descreve 
sobre alguns desafios da exportação. Dicas 
sobre como iniciar o processo, avaliação do 
potencial de mercado e mitos sobre a 
exportação. Para finalizar apresenta um 
quiz para verificar o quanto a empresa está 
preparada para exportação. Dos guias A 
Step by Step Guide for Irish Exporters; 
Matrade e New Zealand Trade e Enterprise 
foram adaptadas informações que os guias 
oferecem sobre os requisitos mínimos para 
exportação. 

Falta de experiência; 
Falta de pessoal 
preparado, com o 
conhecimento e a 
experiência de 
exportação; 
Pessoa qualificada para 
executar atividade de 
exportação; Outro 
idioma/linguagem 

1. Requisitos 
mínimos para 
exportação 
 

2.  Avaliação da 
preparação da 
empresa para 
exportar 

P
L

A
N

E
J
A

M
E

N
T

O
 

Foi elaborado o Plano de Exportação e de 
Mercado, adaptando informações do guia 
SBA, A Step by Step Guide for Irish 
Exporters Invest & Export Brasil, UNZCO, 
The Canadian Trade Commissioner Service 
e Matrade. Os guias Invest & Export Brasil, 
UNZCO e The Canadian Trade 
Commissioner Service possuem 
informações sobre como avaliar mercados 
alvos e métodos de pesquisa de mercado. 

Informações limitadas 
com relação a análise de 
mercados estrangeiros; 
Cultura; Identificação do 
mercado alvo; Identificar 
produtos no portfólio que 
sejam interessantes 
para o consumo 
mundial, não apenas 
produtos regionais e 
típicos; Identificar 
conceito de produto que 
poderia ser bem visto no 
mercado internacional; 

1. Plano de 
negócios de 
exportação 
 
2. Plano de 
Mercado 

Ó
R

G
Ã

O
S

 

D
E

 A
P

O
IO

 

Foram utilizadas como base as informações 
do guia nacional Invest & Export Brasil, por 
ser o guia nacional mais completo nesta 
categoria 

Política governamental 
de incentivos 

Foi indicado os 
órgãos de apoio 
para cada atividade 
do modelo 

Quadro 33 – Explicação da forma de elaboração e criação das atividades do MEAL 

         (continua) 
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C
A

T
E

G
O

R
IA

 
MELHORES PRÁTICAS (seção 
4.3.3) 

DIFICULDADE 
RELACIONADA 

RESULTADO: 
ATIVIDADES 
ELABORADAS NO 
MEAL 

P
E

S
Q

U
IS

A
 D

E
 M

E
R

C
A

D
O

 

As melhores práticas nesta 
categoria foram as informações 
contidas nos guias The Canadian 
Trade Commissioner Service e 
Australian Government, pois 
apresentam com detalhes as 
atividades e técnicas necessárias 
para entrada de produto em novos 
mercados, escolha de 
intermediários parceiros, análise 
de mercado e lista de verificação 
dos itens necessários e 
aprofundamento para elaboração 
e execução das atividades. 

Dificuldade para coletar 
informações sobre 
potenciais mercados e 
identificar oportunidades 
nos mercados estrangeiros; 
Falta de rede de 
relacionamentos no país de 
exportação; Identificação 
correta da demanda 

Foi inserida na 
atividade de 
Planejamento – Plano 
de Mercado 

P
R

O
D

U
T

O
 E

 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 

O guia Matrade apresentou 
requisitos e certificações 
necessárias para exportação e o 
guia Aprendendo a Exportar que 
descreve detalhadamente sobre 
classificação das mercadorias e 
formas de embalagens. 

Falta de capacidade de 
produção; Adequação dos 
produtos e processos 
produtivos; Classificação do 
produto, nomenclatura 
tarifária; Formação de preço 
da mercadoria; Adequação 
das embalagens; 
Armazenamento da 
mercadoria 

1. Preparando o 
produto para 
exportação  

 
2. Propriedade 

Intelectual 
 
3. Embalagem 

L
E

G
IS

L
A

Ç
Ã

O
 

Informações obtidas na seção 2.2 
analisadas na seção 4.1 e 
acrescentada informações do guia 
Invest & Export Brasil. 

Elaboração do certificado 
de origem e packing list; 
Contexto legislativo e 
regulamentar do país 

Foram inseridas as 
legislações pertinentes 

as atividades, 
conforme 

levantamento na 
seção 2.3 e 4.1 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

 

Com base nas informações dos 
guias: SBA, A Step by Step Guide 
for Irish Exporters, Matrade e 
Aprendendo a Exportar, pois 
foram os guias que descreveram 
com maior amplitude os 
documentos necessários no 
decorrer do processo, além das 
informações levantadas descritas 
na seção 2.2.1 e informações 
obtidas nas entrevistas com o 
profissionais da área. 

Burocracia e 
documentação; Excesso de 
documentos; Elaboração 
dos documentos 
necessários para 
exportação  

Foram anexados os 
documentos 
necessários para cada 
atividade 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 48 – Explicação da forma de elaboração e criação das atividades do MEAL 

         (continua) 
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C
A

T
E

G
O

R
IA

 
MELHORES PRÁTICAS (seção 4.3.3) 

DIFICULDADE 
RELACIONADA 

RESULTADO: 
ATIVIDADES 
ELABORADAS NO 
MEAL 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

As melhores práticas nesta categoria 
foram apresentadas pelos guias: 
Australian Government, Matrade, New 
Zealand Trade e Enterprise e Invest & 
Export Brasil , pois descreveram 
detalhadamente sobre os canais de 
distribuição, estratégias de marketing 
para os produtos, participações de 
feiras, rodadas de negócios, analise do 
desempenho da concorrência, além do 
guia Australian Government apresentar 
um check list para a etapa. 

Estratégia inapropriada 

de marketing; Identificar 

métodos para colocação 
do produto no novo 
mercado 

Foi colocada como 
atividade 1 na Fase 
de processo 
aduaneiro 

C
L

IE
N

T
E

 

Nesta categoria os guias Unzco e 
Australian Government descrevem com 
requintes de detalhes as atividades para 
estabelecer contato para negócios, 
distribuidores, informações de 
negociações, realizar visitas no 
mercado alvo, e os passos necessário 
para a visita. Também foram utilizadas 
algumas práticas apresentadas no guia 
Invest & Export Brasil sobre a 
elaboração dos documentos utilizados 
nesta fase. 

Identificar diferentes 
hábitos dos clientes no 
exterior; Identificar 
necessidade do 
mercado consumidor 

1. Contatos 
importantes 

2. Visitar mercado 
alvo 

3. Comunicação 
entre importador / 
exportador 

4. Negociação com 
o importador 

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

 

T
R

IB
U

T
Á

R
IO

 

Levantamento de algumas práticas 
apresentadas pelo guia SBA e 
Aprendendo a Exportar. 

Política cambial 
brasileira; Taxa de 
câmbio 

Foi colocada como 
atividade 5 na Fase 
de processo 
aduaneiro 

P
R

O
C

E
S

S
O

 A
D

U
A

N
E

IR
O

 

O guia que apresentou as práticas com 
maior profundidade foi o Australian 
Government, Invest & Export Brasil, 
Unzco, The Canadian Trade 
Commissioner Service e Aprendendo a 
Exportar descreveram com detalhes as 
informações sobre os diferentes tipos de 
transportes, Incoterms utilizados, 
procedimentos para embarque, 
processos aduaneiros, outras 
informações foram também retiradas da 
seção 2.2.1 do trabalho. 

Entraves de logística; 
Escolha do tipo de 
transporte, se será 
preciso ter agente de 
carga para levar a 
mercadoria até o porto 
ou não; Armazenamento 
da mercadoria, para não 
estragar os produtos ou 
perder o prazo de 
validade 

1. Marketing 

2. Custos 

3. Despacho 
aduaneiro 

4. Financiamento 

5. Tratamento 
tributário 
a. Pagamento 
b. Preço 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 48 – Explicação da forma de elaboração e criação das atividades do MEAL 

         (continua) 
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C
A

T
E

G
O

R
IA

 
MELHORES PRÁTICAS (seção 4.3.3) 

DIFICULDADE 
RELACIONADA 

RESULTADO: 
ATIVIDADES 
ELABORADAS NO 
MEAL 

F
IN

A
N

C
IA

M
E

N
T

O
 

Como cada país tem a sua política de 
financiamento, as melhores práticas 
foram retiradas dos guias nacionais, 
principalmente do Aprendendo a 
Exportar que descreve as 
modalidades de financiamentos 
existentes no Brasil. 

Falta de bancos dispostos a 
apoiar atividades 
internacionais das 
empresas; Conseguir 
financiamento para o 
processo; Definir formas de 
pagamento e financiamento 

Foi colocada como 
atividade 4 na Fase 
de processo 
aduaneiro 

C
U

S
T

O
S

 

As melhores práticas identificadas 
nesta categoria estão nos guias 
Unzco: Apresentação das formas de 
pagamento; A Step by Step Guide for 
Irish Exporters: métodos de 
pagamento e gerenciamento de 
riscos; Invest & Export Brasil  e 
Aprendendo a Exportar: que 
apresentam cada modalidade de 
pagamento detalhadamente, com 
Figuras e de maneira bem 
operacional. 

Conseguir financiamento 
para o processo; Definir 
formas de pagamento e 
financiamento 

Foi colocada como 
atividade 2 na Fase 
de processo 
aduaneiro 

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

E
 I

N
O

V
A

Ç
Ã

O
 

Foram utilizadas ideias como base 
dos três guias: SBA, Unzco e The 
Canadian Trade Commissioner 
Service 

Não foi encontrada 
dificuldade relacionada ao 
assunto 

Foi colocada como 
atividade 3 na Fase 
de Encerramento 

E
N

C
E

R
R

A
M

E
N

T
O

 

Foi utilizada as informações descritas 
no guia Export Start Guide, que 
apresenta as atividades de 
gerenciamento das exportações e do 
guia A Step by Step Guide for Irish 
Exporters que descreve termos e 
significados. 

Não foi encontrada 
dificuldade relacionada ao 
assunto 

1. Glossário de 
termos e siglas 

2. Lista de verificação 

3. Tecnologia e 
inovação 

4. Gerenciar o 
crescimento das 
exportações 

 

 

As atividades identificadas ficaram organizadas da seguinte maneira: 

Fase 1 – Iniciação:  Requisitos mínimos para exportação e avaliação da preparação 

da empresa para exportar; 

Fase 2 – Planejamento: Plano de negócios para exportação e plano de mercado; 

Fase 3 – Cliente: Contatos importantes; visitar mercado alvo, se possível; 

comunicação entre importador/exportador e negociação com o importador; 

Fase 4 – produto: preparando o produto para exportação, levantar exigências do 

produto para o mercado alvo, registrar o produto e sua formulação e preparação da 

mercadoria; 

Quadro 48 – Explicação da forma de elaboração e criação das atividades do MEAL 

         (continua) 
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Fase 5 – Processo: Elaborar estratégias de marketing no decorrer do processo, 

definir forma de pagamento, despacho aduaneiro, financiamento, tratamento 

tributário e formação de preço. 

Fase 6 – Encerramento: Glossário de termos e siglas, lista de verificação, gerenciar 

crescimento das exportações e tecnologia e inovação. 

A estrutura e organização das atividades do MEAL preliminar estão 

apresentados no Apêndice M. As tarefas de cada atividade serão detalhadas na 

próxima seção.  

 

5.1.3 Descrição das tarefas de cada atividade 

Após a organização das atividades em cada fase, foram identificadas as 

tarefas necessárias para execução das atividades, então foram descritas cada 

tarefa, contendo: entrada, o que fazer, como deve ser feito, quem deve realizar a 

tarefa, saída, documentos relacionados, órgãos de apoio, legislações/regulamentos 

e exigências relacionadas e documento em anexo para apoio da tarefa. As 

informações para completar cada item vieram das melhores práticas, das 

informações coletadas nas entrevistas com profissionais da área, dos regulamentos 

e exigências levantadas na área de alimentos e dos órgãos de apoio. 

As atividades resultantes foram organizadas da seguinte maneira: na Fase 

1 – Iniciação: Requisitos mínimos para exportação e avaliação da preparação da 

empresa para exportar, estas atividades contribuem para as empresas verificarem 

por meio dos itens estabelecidos das melhores práticas o quanto está apta para 

iniciar o processo, é uma atividade importante para a empresa compreender logo 

no início os itens prioritários para que o processo ocorra com maior facilidade, nos 

documentos elaborados nesta fase a empresa vai encontrar os requisitos mínimos 

necessários para os diversos setores da empresa. Conforme verificado por Okpara 

(2011), falta de informação e conhecimento do processo, são uma das principais 

barreiras para a entrada em um mercado estrangeiro, portanto falta de   

entendimento das atividades e compreensão das etapas necessárias são barreiras 

para o processo que podem causas atrasos e prejuízos para as empresas.  Nestas 

tarefas indicou-se no MEAL a responder o check list e o questionário disponibilizado 

com uma equipe multidisciplinar, para se ter uma visão de todos os envolvidos no 

processo: Financeiro, Produção, Vendas, Diretoria, etc. Outro item importante 

indicado nestas atividades foi a avaliação da disponibilidade do capital humano e 
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da produção, pois conforme os guias analisados a participação e o preparo das 

pessoas na execução do processo são fatores de sucesso para o processo. Além 

da disponibilidade da produção ser um dos primeiros itens que o importador/cliente 

questiona no momento da negociação.   

Na Fase 2 – Planejamento: Plano de negócios para exportação e plano de 

mercado, para o plano de negócios de exportação é como se fosse um plano de 

negócio para o mercado comum, porém voltado ao processo de exportação, deverá 

determinar objetivos, análise de riscos, investimentos necessários, selecionar 

produtos, priorizar mercados, elaborar uma análise das forças fraquezas, ameaças 

e oportunidades do negócio, parcerias e outras atividades importantes para o 

planejamento do processo. Para o plano de mercado são indicadas tarefas para 

análise do consumidor, mercado, concorrência, definição e estratégia de preços, 

nesta etapa são descritas atividades que irão auxiliar as empresas terem visão do 

mercado, análise do público alvo, das diferentes culturas e regiões e também de 

planejar as estratégias que serão utilizadas para o processo de exportação. 

Fase 3 – Cliente: Contatos importantes, Visitar mercado alvo, Comunicação 

entre importador/exportador e negociação com o importador. Atividades que foram 

descritas as tarefas necessárias como realizar reuniões com o importador, 

desenvolver as atas das reuniões para manter registros sobre as negociações, 

dicas de como realizar o contato com o importador, por meio de feiras, encontros 

de negócios e viagens, salientando os ganhos e a importância deste processo de 

manter uma comunicação eficaz com o cliente. Uma das dificuldades levantadas 

foi com relação a negociações malfeitas, por falta de conhecimento, nesta etapa a 

empresa terá as informações necessárias para saber realizar boas negociações, 

quais itens deverão ser negociados e de que maneira. 

Fase 4 – Produto: Preparando o produto para exportação: Classificar 

mercadoria e levantar exigências do produto para o mercado alvo; Propriedade 

intelectual: Registrar o produto e sua formulação e Embalagem: Preparação da 

mercadoria. As tarefas da primeira atividade foram apresentação de uma tabela 

com a nomenclatura e classificação dos produtos alimentícios e disponibilização 

um link para consulta, pois é um assunto que atualiza em determinados períodos, 

identificada a mercadoria será possível realizar a busca das exigências no site da 

união europeia, nesta etapa além de instruir para esta atividade são apresentadas 

as exigências fundamentais para entrada dos produtos alimentícios na União 
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Europeia, além das exigências nacionais. Exigências e regulamentos que conforme 

Leonidou (2000) e Junaidu (2012), são obstáculos para MPMEs durante o processo 

de exportação. A segunda atividade de propriedade intelectual instrui a empresa 

sobre a proteção de fórmula e ingredientes, marcas e patentes quando necessário. 

A terceira atividade de embalagem foi desenvolvida a tarefa de preparação da 

mercadoria para o transporte, explica com detalhes como armazenas os produtos, 

os tamanhos dos contêineres, além das informações necessárias para rotulagem, 

conforme exigências da União Europeia. 

 Fase 5 – Processo: Marketing, Custos, Despacho aduaneiro, 

Financiamento, Tratamento tributário: tratamento tributário, impostos e taxas e 

formação de preço. Nestas atividades foram descritas as tarefas necessárias com 

relação a promoção dos produtos no mercado externo, participações em feiras e 

encontros de negócios, na atividade de custos foram descritas detalhadamente as 

modalidades de pagamentos, a próxima atividade elaborou-se a tarefa do despacho 

da mercadoria, etapa executada por um despachante, mas o conhecimento e 

compreensão das etapas necessárias é importante para a empresa acompanhar o 

processo. Na atividade de financiamento a tarefa apresenta as linhas de 

financiamentos disponíveis para a empresa utilizar quando necessário e na última 

atividade de tratamento tributário apresenta sobre as tarifas, impostos e taxas 

brasileiras e a tarefa de formação de preço da mercadoria que fornece tabelas e 

links que auxiliam e explicam ao empresário a maneira correta para estabelecer o 

preço do produto para exportação. 

 Na Fase 6 – Encerramento: encontram-se atividades complementares ao 

processo como glossário de termos e siglas, lista de verificação sobre o processo 

para a empresa responder e verificar se realizou todas as etapas necessárias do 

processo, ideias para vendar de produto on-line e informações para o 

gerenciamento e manutenção dos processos de exportação. 

 Em cada atividade foram identificados os órgãos que servem de apoio para 

a etapa em questão, foram também disponibilizadas as legislações e regulamentos 

pertinentes a cada atividade, além da apresentação de modelos de documentos 

utilizados para execução da atividade, estes itens tornam o MEAL diferencial dos 

demais modelos, pois no MEAL encontram-se as melhores práticas para execução 

das atividades, relacionando com as exigências e regulamentos do assunto, 

apresentando os órgãos de apoio e disponibilizando modelos de documentos para 
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execução das atividades, além de demonstrar estas atividades de uma maneira 

mais prática e direcionada a operacionalização das mesmas. 

 Para melhor entendimento sobre a elaboração das atividades do MEAL, foi 

elaborado o Quadro 34, que descreve a fonte utilizada para a criação de cada 

atividade e documentos com informações operacionais. 

FASE DOCUMENTO FONTE 

FASE 1 - INICIALIZAÇÃO 

ATIVIDADE 1: Requisitos 
mínimos para exportação 

F1A1D1 – Requisitos 
mínimos para 
exportação 

Adaptado de A Step by Step Guide for Irish 
Exporters e MATRADE. Adicionada as 
informações obtidas nas entrevistas (Seção 
4.2.1 e 4.2.2) 

ATIVIDADE 2: Avaliação 
da preparação da 
empresa para exportar 

F1A2D1 – 
Questionário para 
avaliar a prontidão da 
empresa em exportar 
seus produtos. 

Adaptado do The Canadian Trade 
Commissioner Service, com algumas 
informações especificas do Brasil retiradas 
da pesquisa realizada (Abracomex, 2016) – 
Seção 2.2.2. 

FASE 2 - PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE 1: Plano de 
negócios para exportação 

F2A1D1 – Plano de 
Exportação 

Adaptado de Small Business Administration 
(SBA) dos Estados Unidos. Com 
informações acrescentadas com base no 
acompanhamento do processo na Empresa 
A. 

ATIVIDADE 2: Plano de 
Mercado 

F2A2D1 – Plano de 
Mercado 

Adaptado de Invest & Export Brasil, UNZCO 
e The Canadian Trade Commissioner 
Service, com informações coletadas nas 
entrevistas e no acompanhamento do 
processo na Empresa A (Seção 4.2.3). 

FASE 3 - CLIENTE 

ATIVIDADE 1: Contatos 
importantes 

Ata de reunião Será elaborada pela empresa. 

ATIVIDADE 2: Visitar 
mercado alvo – se 
possível 

F3A2D1: Check list 
para visitar mercado 
alvo 

Adaptado de UNZCO, Australian 
Government e pesquisa realizada 
Abracomex (2016). 

ATIVIDADE 3: 
Comunicação entre 
importador/exportador 

F3A3D1: 
Comunicação com o 
importador. 

Adaptado de Invest & Export Brasil. 

ATIVIDADE 4: 
Negociação com o 
importador 

Utilizar modelo 
disponível no órgão 
Invest & Export Brasil. 

-------- 

FASE 4 - PRODUTO 

ATIVIDADE 1: 
Preparando o produto 
para exportação 

Tabela NCM Fonte: Receita Federal 

F4A1D1: Exigências 
mínimas para produtos 
alimentícios entrarem 
na União Europeia. 

Elaborada pela pesquisadora com base nas 
informações da União Europeia. 

ATIVIDADE 2: 
Propriedade Intelectual 

-------- -------- 

ATIVIDADE 3: 
Embalagem 

F4A3D1-Preparação 
da Mercadoria 

Elaborada pela pesquisadora com base nas 
informações da União Europeia (Seção 
2.2.5) e Aprendendo a Exportar (2016). 

FASE 5 - PROCESSO 

ATIVIDADE 1: Marketing 
F5A1D1 – Estratégia 
de Marketing 

Adaptado de Invest & Export Brasil, UNZCO 
e The Canadian Trade Commissioner 
Service, 2016. 
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ATIVIDADE 2: Custos 
F5A2D1: Forma de 
Pagamento 

Adaptado de Aprendendo a Exportar – 
MDIC, 2016 

ATIVIDADE 3: Despacho 
Aduaneiro 

 Invoice ou fatura 
comercial 

 Romaneio ou 
Packing List 

 Conhecimento de 
Embarque ou carga 

 Contrato de Câmbio 
Memorando de 
exportação 

Receita Federal e Abracomex (2016). 

ATIVIDADE 4: 
Financiamento 

F5A4D1 - Linhas de 
Financiamento 

Elaborada pela pesquisadora, adaptando as 
informações obtidas durante as entrevistas 
(Seção 4.2.2) e dos guias Invest & Export 
Brasil e Aprendendo a Exportar, 2016.  

ATIVIDADE 5: 
Tratamento Tributário 

F5A5D1: Tratamento 
Tributário 

Informações conforme pesquisa realizada 
(Seção 2.2.5), Receita Federal e 
Aprendendo a Exportar. 

F5A5D2: Formação do 
Preço 

CIN, 2016; MDIC,2016 e Trade Map, 2016. 

Quadro 34 – Explicação das fontes utilizadas na criação e elaboração dos documentos do 
MEAL 

 O detalhamento do MEAL preliminar encontra-se no Apêndice M, incluindo 

todas as planilhas e documentos na sequência lógica do processo de exportação, 

os quais servem de guia operacional para um processo completo de exportação. 
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5.2 AVALIAÇÃO DO MODELO DE REFERÊNCIA – MEAL 

O processo de avaliação do modelo foi dividido em três etapas, a primeira 

a elaboração do questionário para avaliação do modelo, apresentada na seção 

5.2.1, a segunda etapa foi a apresentação do modelo para dois especialistas, um 

do Setor de Internacionalização da FIEP e a Diretora da indústria de alimentos 

utilizada no estudo de caso A, após a apresentação dos modelos os especialistas 

avaliaram o MEAL por meio do questionário previamente enviado, os resultados 

desta etapa encontram-se na seção 5.2.2. Na terceira etapa da avaliação encontra-

se os itens aprimorados do MEAL com base na avaliação dos especialistas (Seção 

5.2.3). 

5.2.1 Elaboração do questionário para avaliação do modelo 

As primeiras informações do questionário foram perguntas abertas para 

identificação do respondente, identificar função, tempo de empresa e conhecimento 

sobre o processo de exportação, além de levantar a opinião sobre a 

disponibilização de um modelo orientativo para o processo de exportação. A 

segunda etapa do questionário contém 17 questões fechadas divididas em 6 

categorias: Processo, Pessoas, Produto, Mercado Externo, Requisitos e Exigências 

e Compreensão e Entendimento. As questões foram desenvolvidas com base nas 

dificuldades levantadas na seção 4.2, identificando se as mesmas foram supridas 

e com base nas categorias utilizadas para analisar os modelos existentes (seção 

4.2.3 – Quadro 26). 

As respostas foram estabelecidas utilizando escala Likert de 1 a 5 (sendo: 

1 – não atende; 2 – atende parcialmente; 3 – atende; 4 – atende totalmente e 5 - 

atende excepcionalmente). Com base na avaliação e sugestões o modelo será 

aprimorado. Respondendo 1 ou 2 solicitava a justificativa. Foi utilizado como ponto 

de corte, ou seja, foi reavaliado/aprimorado o item que obteve nota 2 

(correspondente na escala Likert como não atende), pois não foi satisfatório para 

eficácia do modelo. Os itens avaliados que ficaram com nota 3 também foram 

analisados e aprimorados, já os itens avaliados com 4 e 5 foram compreendidos 

como satisfatório. 

A categoria de Processo apresenta cinco questões, com objetivo de avaliar 

se o modelo contribui para compreender o processo de exportação, deixando as 

etapas claras, bem descritas e explicadas, se fornece os documentos e controles 

necessários. 
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A categoria pessoa apresenta duas questões que tem como objetivo avaliar 

se o modelo deixa claro a função necessária para execução de cada atividade e as 

responsabilidades na execução. 

A categoria produto apresenta duas questões que tem como objetivo 

avaliar se o modelo facilita o processo para exportação de produtos alimentícios 

(demonstrando regulamentos e exigências necessárias) e se auxilia na preparação 

da mercadoria. 

A categoria mercado externo apresenta três questões, com objetivo de 

avaliar se o modelo auxilia na identificação das necessidades do mercado 

consumidor, identificação do público alvo e no processo de pesquisa de mercado.  

A categoria requisitos e exigências tem duas questões com objetivo de 

avaliar se as exigências nacionais e da União Europeia estavam bem detalhadas e 

compreendidas, pois este é o grande diferencial do modelo. 

E finalmente a categoria de compreensão e entendimento com três 

questões, que tem como objetivo avaliar se o modelo estava de fácil entendimento 

e se a linguagem e estrutura estavam adequadas, outro ponto importante para 

avaliação, pois o diferencial do MEAL é ser um modelo prático e de fácil uso.  

O questionário foi disponibilizado via e-mail aos especialistas antes da 

apresentação do modelo pela ferramenta Google Form4. 

Após a apresentação do modelo o especialista respondia o questionário 

sem a presença da pesquisadora e enviava por e-mail. 

Ao receber os questionários respondidos, foram verificadas as questões 

avaliadas com nota 1 ou 2 e demais sugestões dos profissionais para 

aprimoramento do modelo. As respostas obtidas por meio do questionário 

encontram-se na seção 5.2.3. 

 

5.2.2 Apresentação do modelo para especialistas 

A avaliação do modelo aconteceu com dois profissionais, um representante 

do CIN/FIEP, consultor e analista de negócios na área de exportação com formação 

em Relações Internacionais e experiência de cinco anos e meio, e o Diretor da 

Indústria de Alimentos da Empresa A, que está executando o processo de 

exportação no momento.  A avaliação ocorreu em dois momentos, o primeiro foi 

                                                           
4
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdau-uGOaz dQ2J3YVfxgT1js4AAeZkt3xO8HyAdtZe7ivasQ/viewform. 
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uma apresentação do modelo por parte da pesquisadora, detalhando as atividades, 

documentos e fases do modelo, neste momento ocorreram sugestões e debates 

sobre as etapas e atividades do modelo. Foi um momento favorável para o 

aprimoramento do modelo, pois contou com opiniões experientes, ideias 

diferenciadas, proporcionando acrescentar informações úteis e relevantes ao 

modelo. O segundo momento foi uma avaliação do modelo por meio de um 

questionário, contendo 17 questões (estruturadas conforme descrito no item 3.2) 

enviada pelo Google Form pela pesquisadora, no qual os avaliadores responderam 

após a apresentação do modelo. O resultado da avaliação encontra-se na próxima 

seção – 5.2.3.  Das 17 questões avaliadas pelo representante da FIEP e diretora 

da empresa A, receberam nota cinco: sete questões analisadas pela FIEP e 14 

questões analisadas pela Empresa A. 

Receberam nota quatro: nove questões avaliadas pela FIEP e nenhuma 

questão pela Empresa A. 

Receberam nota três: uma questão avaliada pela FIEP e nenhuma questão 

pela Empresa A. 

Receberam nota dois: nenhuma questão avaliada pela FIEP e três 

questões avaliadas pela Empresa A. Nenhuma questão recebeu nota um, as 

questões foram respondidas conforme Quadro 35.  

Questões Representante FIEP Representante Empresa A 

PROCESSO (questões 1 a 5) Três questões avaliadas com 
nota 4 – atende totalmente e 
uma questão avaliada com 
nota 5 – atende 
excepcionalmente 

Avaliadas com nota 5 – atende 
excepcionalmente 

PESSOAS (questões 6 e 7) Avaliadas com nota 5 – atende 
excepcionalmente 

Avaliadas com nota 5 – atende 
excepcionalmente 

PRODUTO (questões 8 e 9) Avaliadas com nota 4 – atende 
totalmente 

Avaliadas com nota 5 – atende 
excepcionalmente 

MERCADO EXTERNO 
(questões 10 a 12) 

Duas questões avaliadas com 
nota 4 – atende totalmente e 
uma questão avaliada com 
nota 3 – atende 

Avaliadas com nota 2 – atende 
parcialmente com resposta 
justificada. 

REQUISITOS E EXIGÊNCIAS 
(questões 13 e 14) 

Avaliadas com nota 4 – atende 
totalmente 

Avaliadas com nota 5 – atende 
excepcionalmente 

COMPREENSÃO E 
ENTENDIMENTO (questões 
15 a 17) 

Avaliadas com nota 5 – atende 
excepcionalmente 

Avaliadas com nota 5 – atende 
excepcionalmente 

Quadro 35- Respostas obtidas na avaliação do MEAL 
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A avaliação geral do modelo foi positiva pelos dois especialistas, 

ressaltaram sobre a importância do MEAL para as pequenas empresas de 

alimentos.  

Na primeira avaliação foram sugeridas alterações na organização das 

ordens das atividades, para que ficassem numa sequência mais lógica e prática. A 

nova sequência será explicada na próxima seção. Sugeriu a indicação do link da 

Confederação da Indústria e Trade Map no documento de Formação do Preço 

(F5A5D2: Formação do Preço), pois o link tem auxiliado muito as empresas, mas 

poucas conhecem. Sugeriu alteração no título dos documentos, ao invés de utilizar 

F5A5D2 (F: Fase; A: Atividade e D: Documento), utilizar apenas F5A5 (F: Fase; A: 

Atividade). Na atividade 2 da fase 3 – Visitar o mercado alvo – se possível, achou 

mais relevante retirar o “se possível”, pois a atividade é de extrema importância.  

Na segunda avaliação do modelo, o ponto fraco identificado foi no 

documento de Plano de Mercado (F2A2D1 – Plano de Mercado), sugeriu a 

colocação de conteúdos mais detalhados na atividade, pois foi a etapa que a 

diretora da empresa achou crucial para o sucesso do processo, identificando 

também como a etapa mais demorada e importante. 

As análises das questões encontram-se na próxima seção. 

 

5.2.3 Aprimoramento do modelo   

Os resultados, como opiniões e sugestões obtidos no momento da 

apresentação do modelo estão descritos a seguir: 

Analista de Negócios do Centro Internacional da FIEP: Sugeriu colocar a 

função do contador para acompanhar a atividade de formação de preço; indicou o 

site de soluções inteligentes da FIEP para auxiliar na formação do preço; sugeriu 

que a etapa de formação de preço, financiamento, cadastro do Radar Comercial da 

empresa estivessem na Fase 2 – Planejamento. Além disto, salientou que o 

Certificado de Origem é um documento mais utilizado nas transações com o 

Mercosul para benefícios ao importador, mas que na União Europeia não é muito 

utilizado, não sugeriu que tirasse o documento do modelo, pois de qualquer 

maneira, se uma empresa exportar para União Europeia com o certificado de 

origem, facilitará a etapa do despacho aduaneiro e desembaraço da mercadoria 

pela Receita Federal, mas salientou que não terá nenhum benefício tributário. 
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A tarefa de Formação de Preço que inicialmente estava como Tarefa 2, da 

Atividade 5 – Tratamento Tributário na Fase 5 – Processos foi transformada em 

uma Atividade (Atividade 3) na Fase de Planejamento; Atividade Financiamento 

que inicialmente estava como Atividade 4 – Fase 5 – Processo, também se tornou 

uma atividade da Fase de Planejamento (Atividade 4 – Fase 2) e como sugestão 

de colocar sobre a habilitação do Radar, criou-se uma Atividade de Sistema 

(Atividade 5) também na Fase 2 – Planejamento, nesta atividade além da 

habilitação do Radar Comercial pela Receita Federal, foi elaborada a tarefa de 

liberação de funcionamento da empresa para atividade de exportação que deverá 

ocorrer na Vigilância Sanitária ou MAPA, se for produção de produtos cárneos. 

Com relação as sugestões da Diretoria da Empresa A: Foi salientado sobre 

a importância da atividade de Pesquisa de Mercado, momento em que a empresa 

percebeu ser crucial para o sucesso dos negócios, que demanda mais tempo e 

maior necessidade de investimento de custos, para uma identificação eficaz do 

perfil do consumidor na região, estudo da imagem adequada para o mercado, 

pesquisa dos concorrentes e análise do público alvo e estratégias para entrada do 

produto no mercado alvo. Percebe-se a preocupação por parte da empresa de 

executar o processo de exportação com calma e planejamento, mesmo que o 

processo demore mais tempo a priorização da empresa é desenvolver as atividades 

de maneira estratégica e após estudos necessários. A diretora da empresa 

salientou também que após a experiência que teve com o processo de exportação, 

a etapa de pesquisa de mercado é a maior barreira para o sucesso do negócio e 

do processo, sugeriu pesquisas mais aprofundadas relacionando a eficiência das 

pesquisas de mercado no aumento de exportação de produtos com valor agregado. 

O resultado completo da avaliação do modelo obtido por meio do 

questionário está disponibilizado no Apêndice I. Nesta seção serão apresentadas 

apenas as respostas que obtiveram nota 1 e/ou 2 com as respectivas justificativas 

para que sejam analisadas e aprimoradas (Quadro 36). 
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QUESTÃO RESPONDENTE EMPRESA A 

10. O modelo auxilia no 
processo de 
identificação das 
necessidades do 
mercado consumidor? 

2 

10.1 Caso assinalado 1 
ou 2 justificar: 

O modelo não traz o que apenas uma pesquisa de mercado traria, 
portanto, o modelo, em si, não tem a condição de garantir a demanda 
no mercado externo. Atende excepcionalmente bem no que diz 
respeito à regulamentação do mercado alvo, e as orientações sobre 
os passos a serem dados no ingresso no exterior, mas não garante o 
sucesso comercial do produto. 

11. O modelo auxilia no 
processo para 
identificação do 
público alvo? 

2 

11.1 Caso assinalado 1 
ou 2 justificar: 

A identificação do público alvo é possível por meio de uma pesquisa 
de mercado, e entendo que esta não é a finalidade deste modelo. 

12. O modelo auxilia no 
processo de pesquisa 
de mercado? 

2 

12.1 Caso assinalado 1 
ou 2 justificar: 

Entendo que não é a finalidade deste modelo a pesquisa de mercado. 
Creio que tão somente uma imersão no mercado alvo poderá trazer. 

Quadro 36 – Justificativas apresentadas nas respostas da avaliação do MEAL 

Conforme resposta obtida pela empresa A na questão 10, o modelo não 

garante a demanda no mercado externo e o sucesso comercial do produto, mas 

orienta excepcionalmente bem no que diz respeito à regulamentação do mercado 

alvo e orientações sobre os passos para ingressar no mercado, portanto, esta tarefa 

de identificação da necessidade do consumidor apresenta-se apenas como caráter 

informativo no modelo e não orientativo. Pois não era o objetivo do modelo atender 

esta demanda, mas a questão foi colocada para avaliar o quanto o modelo poderia 

contribuir para isso. Com relação as respostas obtidas na questão 11, foi a questão 

que recebeu a menor nota nas duas avaliações e entende-se que o modelo não 

auxilia no processo para avaliação do público alvo, pois isso só é obtido por meio 

de uma pesquisa de mercado aprofundada, conforme foi percebido no decorrer da 

pesquisa pelas entrevistas realizadas que é uma das etapas importantes para o 

processo de exportação, e mesmo que o MEAL não tivesse o objetivo de identificar 

o público alvo, a questão foi utilizada para analisar o quão próximo o modelo poderia 

chegar, visto que segundo Leonidou (2000) e Junaidu (2012), a entrada no mercado 

exterior não é fácil e portanto, uma pesquisa de mercado estruturada irá reduzir 

entraves como: estratégia inapropriada de marketing, desconhecimento das 
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práticas comerciais e dos diferentes hábitos dos clientes no exterior, diferenças 

entre os ambientes de negócio e custos excessivos.  

A questão 12 tem como objetivo verificar se o modelo auxilia na pesquisa 

de mercado. A Empresa A afirma que o modelo não tem essa finalidade, e 

realmente não tem, mas como a preocupação é conduzir todo o processo de 

exportação, foi incluída esta etapa no MEAL. Sendo assim, na melhoria do MEAL, 

foram acrescentadas informações de visita ao mercado alvo para complemento das 

orientações desta atividade, facilitando a identificação das necessidades do 

mercado, incluindo as orientações de estratégias para o sucesso da 

internacionalização dos produtos em outros mercados. Após o aprimoramento com 

base na avaliação dos especialistas, a segunda versão do modelo se configurou da 

seguinte forma: 

 

5.2.4 Segunda versão do Modelo de Exportação de Alimentos 

O Modelo de Exportação de Alimentos – MEAL foi elaborado com base na 

análise de modelos existentes mundialmente, foram identificadas as práticas dos 

modelos mundiais, comparadas entre si, identificando pontos fortes e fracos de 

cada etapa e então, reunidas as melhores práticas formando um modelo didático e 

operacional para as empresas de alimentos exportarem seus produtos para a União 

Europeia. O modelo contém seis fases: Inicialização, Planejamento, Cliente, 

Produto, Processo e Encerramento, cada fase contém atividades e tarefas 

relacionadas. O objetivo do modelo é oferecer o processo de exportação para as 

MPMEs de alimentos de maneira simples e operacional, contendo as atividades 

necessárias para cada etapa do processo, os documentos necessários, legislações 

e órgãos de apoio. Além disto, o MEAL apresenta requisitos e exigências básicas 

para entrada de produtos alimentícios na União Europeia. Cada atividade do 

modelo apresenta a informação de entrada da atividade, qual tarefa deve ser feita, 

como deve ser realizada, quem é responsável, documento relacionado, informação 

de saída da atividade, legislação e fontes de apoio. O documento relacionado a 

cada atividade apresenta o passo a passo para a execução e/ou informações 

relevantes sobre a atividade. O MEAL segunda versão está estruturado e 

demonstrado no Apêndice N. 

Os itens modificados na versão dois do MEAL foram: 
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Na fase de planejamento – Fase dois: foram adicionadas as seguintes 

atividades: Preço, Financiamento e Sistema. 

Na atividade de Plano de Mercado: o conteúdo foi alterado, colocando mais 

informações e detalhando melhor as atividades (conteúdo em vermelho). 

Na atividade 3 – Preço, foram adicionados os links sugeridos pelo primeiro 

avaliador da FIEP (conteúdo em vermelho). 

Na fase de cliente – Fase três: a atividade 2 – visitar o mercado alvo, foi 

aperfeiçoada com mais informações, após a avaliação da Diretora da Empresa, a 

qual enfatizou a importância da atividade (conteúdo em vermelho).  

Na fase de processo – Fase cinco: foi retirada a atividade de financiamento 

e formação de preço (alteradas para a fase dois). 

 

5.2.5 Segunda avaliação do MEAL 

Para aperfeiçoamento do MEAL foi realizada uma segunda avaliação com 

quatro especialistas na área (representante da área comercial de uma empresa de 

alimentos, dois consultores na área de comércio exterior e um despachante 

aduaneiro). Para a avaliação, foi enviado por e-mail o MEAL e o questionário do 

apêndice I. Cada especialista fez a avaliação do modelo sem o auxílio da 

pesquisadora. Esta avaliação teve como objetivo verificar a eficácia do modelo para 

empresas, consultores e despachantes, mesmo sem uma apresentação preliminar, 

observando a utilidade do modelo por diferentes áreas de atuação. 

A síntese dos resultados das avaliações encontra-se nos Quadros 37 e 38. 

Porem, o resultado completo e detalhado da avaliação do modelo, obtido por meio 

do questionário, está no Apêndice J.  

 

 Questões 
Empresa de 
Alimentos 1 

Consultor 
Comércio 
Exterior 1 

Consultor 
Comércio 
Exterior 2 

Despachante 
Aduaneiro 

PROCESSO 
(questões 1 a 5) 

Uma questão 
avaliada com 
nota 4 – atende 
totalmente e 
quatro questões 
avaliadas com 
nota 5 – atende 
excepcionalmente 

Avaliadas 
com nota 4 
– atende 
totalmente 

Duas questões 
avaliadas com 
nota 4 – atende 
totalmente e três 
questões 
avaliadas com 
nota 5 – atende 
excepcionalmente 

Uma questão 
avaliada com nota 3 
– atende e quatro 
questões avaliadas 
com nota 5 – atende 
excepcionalmente 

PESSOAS 
(questões 6 e 7) 

Avaliadas com 
nota 5 – atende 
excepcionalmente 

Avaliadas 
com nota 4 
– atende 
totalmente 

Uma questão 
avaliada com nota 
4 – atende 
totalmente e uma 

Uma questão 
avaliada com nota 4 
– atende totalmente 
e uma questão 



179 
 

  

questão avaliada 
com nota 5 – 
atende 
excepcionalmente 

avaliada com nota 5 
– atende 
excepcionalmente  

PRODUTO 
(questões 8 e 9) 

Avaliadas com 
nota 5 – atende 
excepcionalmente 

Avaliadas 
com nota 4 
– atende 
totalmente 

Avaliadas com 
nota 5 – atende 
excepcionalmente 

Uma questão 
avaliada com nota 4 
– atende totalmente 
e uma questão 
avaliada com nota 5 
– atende 
excepcionalmente 

MERCADO 
EXTERNO 

(questões 10 a 
12) 

Três questões 
avaliadas com 
nota 3 – atende 

Avaliadas 
com nota 4 
– atende 
totalmente 

Três questões 
avaliadas com 
nota 3 – atende 

Uma questão 
avaliada com nota 2 
– atende 
parcialmente com 
resposta justificada e 
duas questões 
avaliadas com nota 4 
– atende totalmente. 

REQUISITOS E 
EXIGÊNCIAS 

(questões 13 e 
14) 

Uma questão 
avaliada com 
nota 4 – atende 
totalmente e uma 
questão avaliada 
com nota 5 - 
atende 
excepcionalmente 

Avaliadas 
com nota 4 
– atende 
totalmente 

Uma questão 
avaliada com nota 
4 – atende 
totalmente e uma 
questão avaliada 
com nota 5 - 
atende 
excepcionalmente 

Avaliadas com nota 
5 – atende 
excepcionalmente 

COMPREENSÃO 
E 

ENTENDIMENTO 
(questões 15 a 

17) 

Uma questão 
avaliada com 
nota 4 – atende 
totalmente e duas 
questões 
avaliadas com 
nota 5 - atende 
excepcionalmente 

Avaliadas 
com nota 4 
– atende 
totalmente 

Avaliadas com 
nota 5 – atende 
excepcionalmente 

Uma questão 
avaliada com nota 3 
– atende, uma 
questão avaliada 
com nota 4 – atende 
totalmente e uma 
questão avaliada 
com nota 5 - atende 
excepcionalmente  

Quadro 37 – Respostas obtidas na segunda avaliação do MEAL 

Nesta segunda avaliação apenas um respondente (despachante 

aduaneiro) avaliou uma questão com nota 2, a questão 11 - O modelo auxilia no 

processo para identificação do público alvo? A justificativa foi: Acredito que para a 

execução desta etapa é necessário um trabalho por parte da empresa exportadora, 

que não está explicitado no modelo. Acredito que o objetivo do modelo não é esse, 

mas sim de oferecer as atividades necessárias para o processo de exportação. 

Dependerá de a empresa executá-las ou não. O modelo apresenta a necessidade 

de realização de um plano de mercado e de exportação, que prepara a empresa 

para a identificação do público alvo. 

Com relação ao uso do modelo para orientar o processo de exportação, a 

avaliação foi positiva pelos quatro especialistas, conforme pode ser visto no Quadro 

38.  
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Qual a sua opinião sobre o uso de um modelo para “orientar” o processo de exportação? 

Respondente 1: Excelente iniciativa 

Respondente 2: Vejo este modelo como uma ferramenta de muita valia, já que elimina excessos 
e foca na informação precisa do processo. 

Respondente 3: Acho excelente, na medida em que vc tem um guia passo a passo que permite 
a compreensão das tarefas necessárias para a exportação de mercadorias. Permite o 
entendimento do processo, quais os intrumentos necessários para a sua efetivação e o respaldo 
jurídico necessário. Com isso, elucida a complexidade do processo, um ganho de tempo e 
desmistifica o "terror burocrático", que faz as empresas desistirem do processo e percam 
oportunidades de bons negócios, contraditoriamente, num mundo globalizado. 

Respondente 4: Indispensável, não só pelo fato de orientar o processo de exportação como 
também de se estabelecer uma espécie de padronização, considerando-se os pontos em comum 
em relação às obrigações dos exportadores e os importadores. 

Respondente 5: Acho uma excelente proposta, por ser um tema complexo muitas empresas 
possuem dúvidas sobre a execução. Recebemos na empresa processos já endamento, porém 
que estão parados, por falta de conhecimento da empresa que está exportanto. Isso gera custos 
elevados para as empresas e muitas vezes despedícios de materiais. 

Respondente 6: Creio que seja valido e necessário para agilizar o processo e orientar os passos 
a serem dados. 

Quadro 38 – Respostas obtidas no questionário  

Para melhor compreensão e visualização dos resultados das seis 

avaliações (duas avaliações da versão preliminar e quatro avaliações da segunda 

versão do modelo) foi desenvolvido o Gráfico 1 e Gráfico 2.  

O Gráfico 1 apresenta os respondentes 1 e 2 que estão relacionados a 

avaliação do modelo preliminar. O Gráfico 2 demonstra os respondentes 3 a 6, 

avaliadores da segunda versão do modelo (após melhoria). 

 

Gráfico 1 – Avaliação do MEAL preliminar 
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Gráfico 2 – Avaliação MEAL segunda versão 

Por meio do Gráfico 1 e 2, foi possível perceber que as perguntas que 

tiveram notas mais baixas foram relacionadas as questões 10, 11 e 12, 

pertencentes ao grupo “pesquisa de mercado”. Verifica-se também, que na 

segunda avaliação, apenas um respondente avaliou com nota dois as questões 

deste grupo (questão 11), portanto, acredita-se que houve uma melhora do modelo 

no que diz respeito ao potencial da atividade de “pesquisa de mercado” e 

“identificação do público alvo”. As demais questões tiveram avaliação entre 3 – 

atende a 5 – atende excepcionalmente.  

A seguir serão apresentados os gráficos por grupo analisado: Gráfico 3 – 

Processo, no qual avaliou-se questões sobre o processo de exportação 

(identificação, descrição, clareza, documentos e controles). 

 

Gráfico 3 – Respostas relacionadas às avaliações das questões do grupo “processo” 

É possível perceber no Gráfico 3 que as questões (1 a 5) do grupo 

“processo” tiveram boas avaliações pelos seis respondentes, mantendo uma média 

5 5

4

5 5 5 5 5 5

3 3 3

5

4

5 5

44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5

3

4

5 5

4 4

2

4

5 5

4

5

3

5 5

4

5

4 4

5 5 5

3 3 3

4

5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

QUESTÕES

Avaliações do MEAL

Respondentes 3 Respondentes 4 Respondentes 5 Respondentes 6

4 4

5

4

55 5 5 5 55 5

4

5 5

4 4 4 4 4

5 5 5 5

3

5 5

4

5

4

1 2 3 4 5

QUESTÕES

Processo

Respondentes 1 Respondentes 2 Respondentes 3

Respondentes 4 Respondentes 5 Respondentes 6



182 
 

  

de 4,6 nas respostas. O Gráfico 4 demonstra as respostas do grupo “pessoas”, que 

avalia as funções necessárias e responsabilidades.  

As avaliações da segunda versão do modelo foram mais exigentes, pois os 

respondentes não foram os mesmos da primeira avaliação, portanto são opiniões 

de profissionais diferentes. São avaliaçãoes apenas do modelo na segunda versão, 

não foi um comparativo com relação entre a primeira e segunda versão, 

respondendo se houve uma melhoria. Por isso, verifica-se que os avaliadores 3 a 

6 atribuiram notas menores do que os avaliadores 1 e 2, acredita-se que as notas 

menores refletem ao grau de conhecimento sobre o processo, três deles são 

profissionais da área de exportação (dois consultores e um despachante) que 

exigem mais informações pelo grau de conhecimento sobre o processo e sobre as 

áreas avaliadas no modelo. 

 

Gráfico 4 - Respostas relacionadas às avaliações das questões do grupo “pessoas” 

As questões 6 e 7 (grupo pessoas) demonstradas no grágico 4 também 

apresentam boas notas nas avaliações, mantendo uma média de 4,7 nas 

respostas. 

A próxima avaliação analisada é correspondente ao grupo “produto”, as 

respostas estão apresentadas no Gráfico 5. Esse grupo analisou a facilidade e 

compreensão do modelo no que relaciona-se a preparação e exportação dos 

produtos. 
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Gráfico 5 - Respostas relacionadas às avaliações das questões do grupo “produtos” 

Pode-se analisar que as questões 8 e 9 foram bem avaliadas pelos seis 

respondentes. Mantiveram uma média de 4,6 nas avaliações. 

O próximo grupo analisado é o “mercado externo”, questões 10 a 12: 

identificação das necessidades do mercado, identificação do público-alvo e 

identificação do produto de interesse no mercado externo – Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Respostas relacionadas às avaliações das questões do grupo “mercado 
externo” 
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versão do modelo foram maiores com relação as avaliações do modelo preliminar. 
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identificação do público alvo. Esta questão foi aprimorada no MEAL terceira versão 

identificando a potencializado a atividade de comunicação com o importador 

durante todas as fases. Além da criação de pontos de controle no modelo que 

enfatiza a necessidade de conhecer o mercado consumidor. 

No Gráfico 7 são avaliadas as respostas das questões 13 e 14 relacionadas 

aos “requisitos e exigências”. 

 

Gráfico 7  - Respostas relacionadas às avaliações das questões do grupo “requisitos e 
exigências” 

As avaliações do Gráfico 7 demonstram notas 4 e 5 para as questões 13 e 

14 pelos seis respondentes, tendo como média nota 4,5, confirmando que o modelo 

atende no que diz respeito aos requisitos e exigências para exportação de produtos 

alimentícios para União Europeia. 

O Gráfico 8 apresenta as avaliações das questões relacionadas a 

compreensão e entendimento (questões 15, 16 e 17). 
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Gráfico 8 -  Respostas relacionadas às avaliações das questões do grupo “compreensão e 
entendimento” 

Na análise do gráfico 8, as questões 15 a 17 obtiveram uma média de 4,6 

das respostas obtidas por meio dos seis avaliadores, sendo favorável com relação 

ao entendimento, adequação da linguagem e estrutura do modelo. 

Contudo, após a segunda avaliação, identificou-se as questões pontuadas 

com nota 3: Os controles necessários durante o processo estão identificados e 

explicados? A estrutura está adequada para o processo de exportação de 

produtos? Desconsiderando as questões do grupo Pesquisa de Mercado, visto que 

o modelo tem o foco orientativo para o processo e exportação e não para a pesquisa 

de mercado, 

Para estas questões foram realizadas melhorias no MEAL, desenvolvendo 

a terceira versão. O objetivo foi aprimorar o modelo para que ele se tornasse mais 

eficiente para o processo de exportação de alimentos. Acrescentando meios 

direcionados aos controles das atividades e identificando tarefas que poderão ser 

repetidas sempre que necessárias, até que a empresa esteja pronta para a próxima 

atividade/fase. 

Portanto, o modelo foi reformulado, as fases foram colocadas ao lado 

esquerdo das atividades para melhorar a estrutura e visualização. A atividade de 

Comunicação entre Exportador e Importador foi colocada na lateral direita do 

modelo, acompanhando as atividades da fase 2 até a fase 5, ressaltando a 

importância da constante comunicação com o importador, conforme pode ser visto 

na Figura 13. 
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FASE 1 - INICIALIZAÇÃO

FASE 2 - PLANEJAMENTO

FASE 4 - PRODUTO
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Figura 13 – MEAL terceira versão 

 

Foi criado uma identificação das atividades pelos níveis estratégicos, 

táticos e operacionais, identificando também a possibilidade de terceirizar as 

atividades (propriedade intelectual, sistema e processo aduaneiro), conforme 

mostrado na Figura 14. 
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Figura 14 Classificação das atividades por níveis estratégicos 

 

Foram elaborados comandos de decisão entre as atividades para melhor o 

controle e a execução das fases do processo. Isso gera um fluxo de atividades com 

pontos de decisão entre as fases, conforme mostra a Figura 15. 
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FASE 1 - INICIALIZAÇÃO

FASE 2 - PLANEJAMENTO
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Figura 15 – MEAL terceira versão 



189 
 

  

5.3  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A primeira fase desenvolvida foi de análise das exigências para exportação. 

Foram identificadas as exigências fundamentais para a exportação de produtos 

alimentícios por parte da União Europeia, por meio do levantamento de 

regulamentos, leis e certificações necessárias em órgão nacionais e internacionais.  

Com relação ao levantamento das exigências para alimentos 

industrializados, foi possível identificar as regras básicas para a entrada de 

produtos alimentícios na União Europeia. Visto que o tema abrange uma gama de 

produtos, os quais demandam regras diferentes em função de suas características, 

essa pesquisa apresentou as exigências básicas que servem para todos os tipos 

de produtos alimentícios em um processo de exportação. Essas exigências foram 

inseridas nas etapas necessárias do MEAL, tornando o modelo orientativo para o 

processo operacional de exportação de produtos alimentícios, visto que outras 

pesquisas não estavam direcionadas à alimentos, nem atendiam todas as fases 

envolvidas no processo de exportação. 

Na fase dois, foram identificadas as principais dificuldades no processo de 

exportação, por meio de teoria e levantamento em campo. As coletas em campo 

ocorreram com sete profissionais da área de exportação e/ou indústria de 

alimentos. Além disso, foi realizado um estudo de caso em uma indústria de 

alimentos que estava realizando o processo de exportação pela primeira vez. Com 

esse levantamento constatou-se a relação entre as dificuldades encontradas na 

teoria e na prática. As maiores dificuldades estão relacionadas: à falta de 

informação, à falta de profissionais qualificados para executar o processo, ao 

atendimento das exigências do importador, em identificar o público alvo e as 

características do mercado de destino, além de outras relacionadas à burocracia e 

à elaboração de documentos necessários para o andamento do processo. 

Na fase quatro, após a análise das dificuldades levantadas, foram 

identificados e analisados 12 modelos existentes (10 internacionais e 2 nacionais) 

que auxiliam no processo de exportação. As dificuldades previamente coletadas 

foram relacionadas com os modelos pesquisados, delimitando as melhores práticas 

de cada um deles para atender tais dificuldades e orientar o processo de 

exportação nas suas várias etapas. Nesta análise foi possível identificar que os 

guias oferecem ações necessárias, com profundidades diferentes. Alguns 

disponibilizam documentos on-line e questionário/roteiro para avaliar a situação da 
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empresa. Outros descrevem as ações necessárias e um check-list para auxiliar as 

empresas. Alguns descrevem apenas as etapas do processo, sem orientar no 

processo operacional. Após o comparativo dos modelos, identificou-se as melhores 

práticas, considerando as de maior profundidade de conteúdos e que suprissem as 

dificuldades levantadas na teoria e na prática. Para a construção do MEAL utilizou-

se as melhores práticas dos modelos existentes e, para as exigências não 

atendidas, buscou-se recursos teóricos previamente revisados, específicos para a 

área de alimentos.  

Na fase cinco, o MEAL foi avaliado por dois especialistas na área 

(representante da FIEP e da indústria de alimentos), visando identificar os pontos 

frágeis do modelo para melhorar o seu potencial. As críticas e os aprimoramentos 

foram relacionados com a adequação das atividades nas fases – ordem das 

atividades nas respectivas fases, maior detalhamento na fase de contato com o 

cliente, reuniões de negócios, introdução de temas importantes com seus 

respectivos links (formação de preço), maior ênfase na área de pesquisa de 

mercado, adicionando atividades de visita ao mercado externo, método de pesquisa 

de mercado e criação da atividade “sistema” para habilitação da empresa na 

Receita Federal, ANVISA e MAPA.  

Por meio da primeira avaliação do modelo foi possível: 

 Colocar as atividades “preço”, “financiamento” e “sistema” na fase 2 

– planejamento; 

 Alteração da tarefa de formação de preço da atividade de 

Tratamento Tributário – fase 5 (processo) para uma nova atividade 

na fase de planejamento – fase 2; 

 Adicionar o link de formação de preço disponibilizado pelo CIN/FIEP 

na tarefa de formação de preço; 

 Adicionar conteúdo de pesquisa de mercado na atividade de plano 

de mercado na fase 2 – planejamento; 

 Criação da atividade sistema. 

Após esse aprimoramento, foi realizada uma nova avaliação com quatro 

especialistas na área (representante da área comercial de uma indústria de 

alimentos, dois consultores e um despachante aduaneiro). Nesta avaliação foram 

aprimoradas as seguintes questões:  
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 Identificação das saídas necessárias em cada fase do processo; 

 Criação de pontos de decisões entre as atividades e fases para 

orientação durante execução, permitindo um melhor controle e 

gerenciamento das atividades; 

 Colocação da atividade de comunicação entre importador e 

exportador na lateral esquerda acompanhando as fases do 

processo, para que haja comunicação sempre que necessário, não 

apenas como uma atividade momentânea; 

 Colocação das fases na lateral esquerda do modelo para melhor 

visualização e acompanhamento das atividades; 

 Organização das atividades do modelo nos níveis estratégico, para 

identificação das responsabilidades; 

 Identificação das atividades que podem ser terceirizadas durante o 

processo. 

 Após as avaliações e melhorias do modelo, foi desenvolvido o Quadro 39, 

que relaciona as dificuldades inicialmente levantadas (seção 4.2) com as atividades 

apresentadas no MEAL, com o objetivo de verificar se foram minimizadas.  

ÁREA 
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 Não conhecer sobre o 
processo; Identificar 
necessidade do mercado 
consumidor; Identificação do 
público alvo e produto de 
interesse no mercado 
externo; Documentações 
necessárias. 

O modelo permite o conhecimento das 
atividades do processo, auxilia na atividade de 
pesquisa de mercado e atividades necessárias 
para identificação do público alvo. Apresenta as 
documentações necessárias para cada tarefa e 
atividade do processo. 
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Falta de conhecimento do 
processo; Pessoa 
qualificada para executar a 
atividade; Outro idioma; 
Excesso de documentos; 
Formação de preço; 
Identificação do mercado 
alvo; diferenças culturais. 

O modelo identifica as funções necessárias 
para execução das atividades. Apresenta 
atividade descritiva para calcular a formação de 
preço do produto. 
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Identificar produtos no 
portfólio que sejam 
interessantes para o 
consumo mundial; Identificar 
conceito de produto que 
poderia ser bem visto no 
mercado; Elaboração dos 
documentos necessários, 
como Certificado de Origem 
e Packing List. 

Apesar do modelo não conter uma atividade 
diretamente relacionada com identificação dos 
produtos para o consumo mundial, acredita-se 
que as atividades da fase 3 – cliente (contatos 
importantes, visitar mercado alvo, negociação 
com exportador) auxiliarão área. O modelo 
apresenta os documentos e definições 
necessárias para elaboração. 
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Falta de conhecimento sobre 
o processo; Definição do tipo 
de transporte; Escolha do 
frete; Armazenamento da 
mercadoria para o produto 
não perder a validade 
Elaboração dos 
documentos; Formação do 
preço da mercadoria. 

O modelo apresenta a atividade de “formação 
de preço”, a qual descreve os tipos de 
transportes, preços e fretes (fase 2 - 
planejamento). O modelo apresenta a atividade 
de “preparação do produto para exportação”, a 
qual descreve sobre o armazenamento 
necessário das mercadorias e embalagem 
(fase 4 - produto). 
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A etapa de classificação do 
produto segundo a 
nomenclatura tarifária; 
Adequação das 
embalagens; Definir formas 
de pagamento e 
financiamento; Conseguir 
financiamento; Falta de rede 
de relacionamentos no pais 
de exportação; Linguagem; 
Cultura; Processos 
aduaneiros; Logística; 
Contexto legislativo e 
regulamentar do pais. 

O modelo apresenta a na fase 4 – produto, a 
tarefa de classificação da mercadoria. 
Também na fase 4 apresenta sobre as 
embalgens e preparação da mercadoria. 
Apresenta na fase 5 – processo, as formas de 
pagamento e tratamento tributário. Na fase 2, 
apresenta as formas de financiamento para o 
processo de exportação. Com relação a 
dificuldade do processo aduaneiro e logística, o 
modelo contém a atividade de processo 
aduaneiro, na fase 5, que descreve sobre o 
funcionamento desta área. Apresenta também 
as exigências normativas e legais para 
exportação dos produtos – contexto legislativo, 
no decorrer das atividades do modelo. 
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Colocação adequada do 
produto no mercado; 
Percepções e necessidades 
do público alvo; Identificação 
correta da demanda;  
Levantamento de assuntos 
regulatórios no país de 
destino 

O modelo cobre a área de pesquisa de 
mercado, por meio de orientação das 
atividades necessárias para percepções do 
público alvo, pesquisa de mercado e contato 
com o mercado alvo. Apresenta as legislações 
pertinentes para exportação de produtos 
alimentícios para União Europeia, contendo as 
exigências técnicas e normativas. 

Quadro 39 – Relação das dificuldades do processo de exportação de produtos com as 
atividades do MEAL 

Como pode ser visto no quadro 39, as atividades elaboradas no MEAL 

atendem as principais dificuldades levantadas na pesquisa de campo. A maioria 

delas está relacionada com o conhecimento do processo, na qual o modelo 

apresenta de forma clara as atividades necessárias para execução do processo de 

exportação. Além das atividades de classificação e proteção do produto, formação 

de preço, financiamentos e legislações, as quais o modelo apresenta tarefas que 

descrevem de forma detalhada essas necessidades, minimizando as dificuldades 

encontradas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa desenvolveu um modelo de referência que considera as 

exigências técnicas e normativas dos países da União Europeia para auxiliar a 

pequena indústria no processo de exportação de alimentos. 

Para isso, além de revisar principais assuntos relacionados com o tema, 

também foram coletados dados em campo com profissionais da área de exportação 

e indústrias de alimentos, além de um estudo de caso. Foram também avaliados 

modelos que auxiliam no processo de exportação de alimentos. 

Após o levantamento das informações: exigências, dificuldades e modelos 

existentes, foi elaborado o MEAL. O modelo foi estruturado com base nas 

dificuldades levantadas durante a pesquisa e contemplou as melhores práticas dos 

modelos analisados e as exigências técnicas e normativas para a exportação de 

alimentos para a União Europeia.  

As limitações encontradas nesta pesquisa foram para o levantamento das 

exigências para exportação de produtos alimentícios, pois essa área possui uma 

gama de diferentes produtos alimentícios industrializados e para cada grupo 

existem diferentes exigências. Com isso, houve a necessidade de colocar apenas 

as exigências genéricas para a entrada de produtos alimentícios na União 

Europeia. Outra etapa crítica identificada durante a pesquisa foi com relação a 

dificuldade de adequação do produto alimentício no mercado de destino por parte 

das empresas.  Para atender as necessidades do público, com peculiaridades 

diferentes das encontradas no Brasil, é necessário utilizar estratégias de pesquisas 

de mercado como: contato com o mercado consumidor da região, participações em 

encontros no país de destino, viagens de negócios e estratégia de promoção para 

colocação do produto de forma adequada no país de interesse.  

Baseado em todos os levantamentos previamente descritos, o MEAL foi 

criado e passou por duas etapas de avaliação, gerando a terceira versão do 

modelo. Esse modelo final considera todas as exigências da União Europeia para 

a exportação de alimentos, as atividades a serem desenvolvidas para executar o 

processo de exportação, os controles necessários para acompanhar as saídas de 

cada fase do processo e a identificação de legislações e órgãos de apoio durante 
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cada atividados e os documentos necessários em cada etapa. O modelo foi 

estruturado de forma clara, lógica e concisa, facilitando a compreensão do processo 

e servindo como um guia “passo a passo”, abordando os temas com a profundidade 

necessária para o bom desempenho operacional das atividades.  

Segundo a avaliação dos especialistas, o MEAL possui estrutura genérica 

e específica para execução do processo de exportação e proporciona 

conhecimento e padronização das atividades, com os benefícios da agilidade na 

execução dos processos para as empresas que desejam exportar seus produtos. 

Acredita-se que este modelo de referência deva contribuir para as 

atividades práticas de exportação das empresas de alimentos, impactando no 

aumento das exportações de alimentos com valor agregado. Sendo assim, o 

objetivo geral, referente a “Desenvolver um modelo de referência que considere as 

exigências técnicas e normativas da União Europeia para auxiliar a pequena 

indústria no processo de exportação de alimentos” foi atingido.  

Para continuidade deste trabalho, sugere-se que sejam estudados modelos 

de pesquisas de mercados direcionadas à exportação de produtos alimentícios, 

visto que foi a etapa considerada mais crítica na avaliação do modelo. Também 

seria interessante realizar avaliações do impacto das pesquisas de mercado no 

sucesso das exportações de produtos alimentícios com valor agregado das 

MPMEs. Também seria importante aplicar o MEAL em várias indústrias para 

compreender o impacto do uso do modelo no desempenho das exportações e 

elaborar ramificações do modelo para produtos alimentícios industrializados 

específicos.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ENVIADO PARA AS INDÚSTRIAS DE 

ALIMENTOS 

 

 

1. Quais dificuldades a empresa tem ou já teve no processo de exportação de produtos? 

2. Algum outro setor/empresa (FIEP/SEBRAE/EMPRESA ADUANEIRA) apoia ou apoiou 
esse processo? De que maneira? 

3. Como são ou foram levantadas as características (de produto ou embalagem) exigidas 
para a entrada do produto no país desejado? 

4. Qual foi ou é o Termo Internacional de Comércio (INCOTERM) mais utilizado nas 
exportações? 

5. As exigências com relação ao produto/embalagem impactam no Processo de 
Desenvolvimento/Elaboração do Produto? Ou são necessárias apenas algumas 
adaptações? 

6. Iria auxiliar se houvesse uma lista de requisitos/exigências necessárias para a 
exportação de um determinado produto? 
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APÊNDICE B -  QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM O GERENTE DO 

SETOR DE INOVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA 

FIEP 

 

Este questionário tem como objetivo contribuir para a pesquisa de doutorado (UTFPR) na área 
de exportação de alimentos. 

1. Qual o perfil das indústrias exportadoras de alimentos? 
 

2. Por que as exportações de produtos com maior valor agregado são menores em relação 
aos commodities? 
 

3. Quais são as principais necessidades para que as MPMEs exportem seus produtos? 
 

4. Quais seriam os impactos e vantagens em aumentar o número de exportações de 
alimentos? 
 

5. Quais as principais tendências nessa área? Tem alguma indicação de empresa para 
estudo? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM O ANALISTA DE 

NEGÓCIOS DO DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA FIEP  

QUESTÕES 

1. Qual (is) a (s) maior (es) dificuldade (s) que as micro pequenas e médias empresas 
enfrentam no momento da exportação? Por que? 

2. Quais etapas geram maiores problemas durante o processo? Quais são estes 
problemas? 

3. A etapa de levantamento de exigências para o mercado alvo é uma etapa crítica no 
processo de exportação? Por que? 

4. Quais os documentos necessários para o processo? 

5. É necessário contratar algum serviço ou consultoria durante o processo? Qual? Por 
que? 

6. Se as empresas tivessem um modelo que orientasse cada etapa do processo de 
exportação (com descrição do que fazer, como fazer, qual documento está relacionado, 
fonte de pesquisa, como gerenciar) ajudaria? O que mais seria importante ter no modelo? 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA ENTREVISTA COM A ÁREA 

COMERCIAL DE UMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

 

QUESTÕES 

7. Quais dificuldades a empresa tem ou já teve no processo de exportação de produtos? 

8. Algum outro setor/empresa (FIEP/SEBRAE/EMPRESA ADUANEIRA) apoia ou apoiou 
esse processo? De que maneira? 

9. Como são ou foram levantadas as características (de produto ou embalagem) exigidas 
para a entrada do produto no país desejado? 

10. Qual foi ou é o INCOTERM mais utilizado nas exportações? 

11. As exigências com relação ao produto/embalagem impactam no Processo de 
Desenvolvimento/Elaboração do Produto? Ou são necessárias apenas algumas 
adaptações? 

12. Iria auxiliar se houvesse uma lista de requisitos/exigências necessárias para a 
exportação de um determinado produto? 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA ENTREVISTA COM 

DESPACHANTES ADUANEIROS 

 

PRIMEIRA ENTREVISTA – DESPACHANTE ADUANEIRO 1 

QUESTÕES 

1. Qual a primeira atividade que uma empresa deve executar quando deseja exportar? 

2. Como funciona o processo de exportação? 

3. Quais etapas são mais críticas? 

4. Qual (is) a (s) maior (es) dificuldade (s) que as micro pequenas e médias empresas 
possuem no momento da exportação? Por que? 

5. A etapa de levantamento de exigências para o mercado alvo é uma etapa crítica no 
processo de exportação? Por que? 

6. Quais os documentos necessários para o processo? Explicação do objetivo e 
importância de cada documento. 

7. É necessário contratar algum serviço ou consultoria durante o processo? Qual? Por 
que? 

8. Se as empresas tivessem um modelo que orientasse cada etapa do processo de 
exportação (com descrição do que fazer, como fazer, qual documento está relacionado, 
fonte de pesquisa, como gerenciar) ajudaria? O que mais seria importante ter no 
modelo? 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA ENTREVISTA COM EMPRESAS 

DE CONSULTORIA – RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

QUESTÕES 

1. Quais são as principais exigências do mercado europeu para importação? 

2. Qual país da União Europeia possui maior exigência para importação de produtos? 

3. Quais etapas geram maiores problemas durante o processo? Quais são estes 
problemas? 

4. Qual (is) a (s) maior (es) dificuldade (s) que as micro pequenas e médias empresas 
possuem no momento da exportação? Por que? 

5. A etapa de levantamento de exigências para o mercado alvo é uma etapa crítica no 
processo de exportação? Por que? 

6. Em que momento e quais os principais motivos uma indústria procura por uma 
empresa de consultoria? 

7. Se as empresas tivessem um modelo que orientasse cada etapa do processo de 
exportação (com descrição do que fazer, como fazer, qual documento está 
relacionado, fonte de pesquisa, como gerenciar) ajudaria? O que mais seria 
importante ter no modelo? 
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APÊNDICE G - QUESTIONÁRIO UTILIZADO COMO PROTOCOLO DO ESTUDO 

DE CASO – EMPRESA A 

 

 

ENTREVISTA EMPRESA A (abril 2016) 

Este questionário tem como objetivo contribuir para a pesquisa de doutorado (UTFPR) 
na área de exportação de alimentos. 

1. Histórico da empresa:  

2. Quantidade de funcionários:  

3. Linhas de produtos:  

4. Utiliza alguma metodologia para desenvolvimento de produtos? 

5. Possui alguma certificação/premiação? 

6. Exporta seus produtos?  

7. Por que ainda não exporta seus produtos?  

8. Desejaria exportar? Possui projetos para exportação?  

9. Quais produtos?  

10. Para quais países?  

11. Conhecem uma metodologia para auxiliar na exportação de produtos alimentícios?  

12. Quais caminhos procuraria para auxiliar na exportação? Buscaria alguma 
instituição? Qual?  

13. Utilizariam alguma metodologia para desenvolver seus produtos para exportação?  

14. Teria interesse por um modelo que auxilie na exportação de alimentos? Por que?  

15. Outras informações:  
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APÊNDICE H – ROTEIRO DOS DOCUMENTOS DAS TAREFAS DO MEAL 
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Uma empresa apta para exportação é aquela que tem a capacidade, 

recursos e gestão de entregar um produto comercializável em escala global a um 

preço competitivo. 

Para isso, existem alguns requisitos básicos que as empresas devem 

cumprir para obter sucesso na exportação. O ideal é verificar se isso é possível na 

empresa - e se não for, como torná-la apta para o processo. 

O primeiro passo é pensar sobre os recursos e conhecimentos que a 

empresa já possui, para isso é importante considerar os seguintes itens como ponto 

de partida: 

 Expectativas da empresa: 

 Objetivos claros sobre exportação; 

 A ideia realista dos recursos necessários para exportação e os prazos para 

retorno dos resultados: no início os recursos necessários são elevados e o 

retorno pode acontecer a longo prazo; 

 Abertura para novas formas de negócios; 

 Compreensão do que é necessário para obter sucesso nas exigências 

internacionais; 

 Recursos humanos: 

 Capacidade de lidar com a demanda extra relacionada com a exportação; 

 Alta administração comprometida com o processo de exportação; 

 Meios eficazes para responder rapidamente às solicitações dos clientes; 

 Pessoal capacitado para realizar marketing com outras culturas;  

 Maneiras para lidar com barreiras linguísticas; 

 Possuir pessoal qualificado, em termos de línguas estrangeiras e 

competências de gestão, sistemas de apoio, incluindo consultores, 

contadores, advogados, etc. 

 Total compromisso com o processo de exportação; 

 Saber como criar uma boa estrutura de governança, e como contratar as 

pessoas certas na fase certa, é crucial para o sucesso. 

 Disponibilidade para investir em marketing no exterior, desenvolvimento de 

produto, adaptação, produção, trabalho adicional ao processo, estoques, e 

serviço ao cliente. 
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 Pessoal capacitado e experiente  

 Equipe multifuncional e força de trabalho multilíngue 

 Recursos financeiros 

 Obter capital ou linhas de crédito suficiente para produzir o produto; 

 Obter recursos financeiros disponíveis, bem como facilidades de crédito, se 

necessário; 

  Encontrar maneiras de reduzir os riscos financeiros do comércio 

internacional; 

 Encontrar pessoas para aconselhá-lo sobre as implicações legais e fiscais 

de exportação; 

 Lidar de forma eficaz com diferentes sistemas monetários e garantir proteção 

de sua propriedade intelectual; 

 Situação financeira saudável; 

 O acesso ao financiamento (comercial e governamental); 

 Entendimento dos instrumentos de pagamento; 

 Estar em conformidade com as normas internacionais obrigatórias, 

acreditação e certificação; 

 Cumprir os requisitos de exportação e importação (autorização, concessão 

de licenças e de quotas) 

Recursos Legais 

 Cumprir os requisitos legais internacionais; 

 Compreensão sobre Acordo de Livre Comércio; 

 Sensibilização sobre Direitos de Propriedade Intelectual (DPI); 

 Contrato de Vendas Internacionais; 

 Competitividade 

 Produto potencialmente viável no mercado-alvo; 

 Recursos para fazer uma pesquisa de mercado sobre a exportabilidade de 

seu produto; 

 Visualizar métodos para entrada em novos mercados; 

 Garantias de comercialização suficientes; 

 Conhecimento em estratégia de mercado de exportação;  
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Produto 

 Prazo de validade compatível com o tempo necessário para exportação, no 

mínimo 6 a 8 meses; 

 Obter informações sobre como a empresa irá desenvolver novos produtos, 

e como reduzir os riscos com o investimento necessários em pesquisa e 

desenvolvimento; 

 Facilidade para modificar ingredientes caso seja necessário para tornar o 

seu produto atraente para os clientes estrangeiros; 

 Desenvolvimento de novos produtos ajuda a manter a sua empresa 

relevante e competitiva; 

Embalagem: 

 Facilidade em modificar a embalagem para satisfazer as exigências dos 

clientes estrangeiros; 

Perfil de cliente: 

 Conhecer bem o seu público alvo: perfil, faixa etária, classe econômica; 

 Conhecer os fatores climáticos ou geográficos que podem afetar durante o 

consumo do produto; 

 Saber quem são seus concorrentes, e reconhecendo os riscos potenciais, 

vai ajudá-lo a ter sucesso em um novo mercado;  

 Preparar para os novos mercados; 

 Pesquisar novos mercados antes de começar a exportar irá reduzir 

significativamente o risco de cometer erros caros; 

Transporte: 

 O produto pode ser facilmente transportado; 

 Os custos de transporte ainda fariam os preços serem competitivos; 

 Acesso a vários canais de distribuição; 

 Conheça os requisitos de carga e de rotulagem para facilitar o caminho 

quando se trata de enviar produtos para o exterior. 

Representação local 

 Verificar necessidade de um representante local para auxiliar na área de 

marketing; 

 Capacidade de Produção 
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 Capacidade para expandir a produção para atender a demanda de 

exportação (por exemplo, novas máquinas); 

 Fornecimento adequado de matérias-primas; 

 Capacidade para servir os clientes nacionais e novos clientes estrangeiros; 

 Capacidade para cuidar dos clientes estrangeiros caso haja aumento da 

demanda para o mercado interno e vice-versa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de A Step by Step Guide for Irish Exporters e MATRADE, 2016. 
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Sua empresa está pronta para iniciar o processo de exportar? 
 

Faça o teste, e verifique a sua pontuação para ter certeza. 

 

1. Você tem a capacidade de produção excedente ou especialistas disponíveis 

para atender o aumento da demanda por seu produto ou serviço? 

 

Sim  Não 

2. Você tem o financiamento (e/ou capital) necessário para adaptar o seu produto 

ou serviço para atender o seu mercado-alvo e para promovê-lo? 

A. Financiamento está em vigor 

B. Financiamento está sendo providenciado 

C. Sem financiamento disponível 

 

3. A sua gestão é comprometida para manter esforços durante exportação? 

 

Sim  Não 

4. A sua empresa tem um bom histórico de cumprimento de prazos? 

 

Sim  Não 

5. A sua gestão tem experiência em negócios internacionais? 

 

Sim  Não 

6. Será que o seu produto ou serviço tem uma vantagem competitiva diferencial 

(qualidade, preço, singularidade, inovação) sobre sua competição em seu 

mercado-alvo? 

 

Sim  Não 

7. Você já adaptou a sua embalagem (rotulagem e/ou materiais promocionais) 

para o seu mercado-alvo? 

 

Sim  Não 
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8. Você tem a capacidade e os recursos para fornecer suporte pós-venda e 

atendimento em seu mercado alvo? 

 

Sim  Não 

9. Você tem o custo e uma lista de preço para exportar o seu produto por 5Free on 

Board (FOB)  ou Seguro e frete (CIF) ? 

 

Sim  Não 

10. Recorreu alguma pesquisa de mercado externo? 

A. Concluído a pesquisa de mercado  primário e secundário, incluindo uma visita 

ao mercado-alvo 

B. Concluído alguma pesquisa de mercado primário e secundário 

C. Nenhuma pesquisa 

 

11. Você verificou se você pode vender ou usar os ingredientes, formulações, 

nome associado ao seu produto no mercados-alvo sem infringir sobre propriedade 

intelectual (PI) e direitos existentes? 

A. Já criei estratégias sobre a PI em outros mercados 

B. Minha PI é registrado apenas no país local. 

C. O que é PI? 

 

12. O seu material promocional está disponível na linguagem dos seus mercados-

alvo? (Cartões de negócios, apresentações dos produtos, sites) 

 

Sim  Não 

13. Você já começou a comercialização de seu produto ou serviço em seu 

mercado-alvo? 

 

Sim  Não 

                                                           
5 Verificar os Incoterms apresentados no modelo 
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14. Você já contratou os serviços de um representante / distribuidor / agente com 

uma empresa local? 

 

Sim  Não 

15. Você já contratou um despachante aduaneiro? 

 

Sim  Não 

Resultado: 

Se você selecionou "A", ou respondeu "Sim" para 11-15 perguntas, parabéns! 

Você entende o empenhamento, as estratégias e os recursos necessários para ser 

um exportador bem sucedido. No mínimo, você tem uma boa base prática 

para enfrentar o mundo e ter sucesso. 

 

7-10: Não é ruim: No entanto, existem pontos fracos na sua estratégia de 

exportação. Pode ser interessante procurar aconselhamento e orientação de 

entidades governamentais, consultores de exportação ou empresas do ramo de 

comércio internacional. 

 

Menos de 7 

Enquanto você pode estar pronto para atender novos países, a empresa precisa 

compreender mais sobre os processos antes de exportar. Considere a obtenção de 

ajuda das fontes mencionadas nesta fase. 

 

DICA 

Despachante aduaneiro, câmaras de comércio, CIN/FIEP, SEBRAE e outras  

entidades e órgãos da área podem ajudá-lo a preparar-se para mercados 

internacionais e avaliar o potencial de mercado de seus produtos. 

 

Fonte: Adaptado do The Canadian Trade Commissioner Service, 2016. 
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O plano de exportação de uma empresa deve se assemelhar a de um plano 

de negócios. Quando uma empresa decide vender produtos nos mercados 

internacionais, deve desenvolver um plano de exportação, assim como o 

desenvolvimento de um plano de negócios é fundamental para o sucesso no 

mercado interno, o plano de exportação é importante para seus esforços no 

exterior.  

Ele deve incluir um sumário executivo, uma declaração de compromisso à 

política de exportação, estratégias de marketing, as etapas necessárias, o 

orçamento de exportação, o diferencial do produto, quais características de 

sucesso possuem no mercado interno, quais são os principais concorrentes, 

cronograma de implantação e informações básicas sobre países-alvo e mercado.  

O plano deve ser simples, quando desenvolvido pela primeira vez. Com a 

prática o exportador aprende mais sobre a exportação e a posição competitiva da 

empresa, o plano de exportação se tornará mais detalhado e completo no decorrer 

das execuções dos processos. O plano deve ser modificado e informações mais 

específicas adicionadas sempre que necessário, complementando com novas 

informações e experiências. 

Os objetivos no plano de exportação devem ser comparados com os 

resultados reais, a fim de medir o sucesso das estratégias utilizadas. As empresas 

que planejam exportar diretamente exigem um plano de exportação detalhada; no 

entanto, aqueles que pretendem exportar indiretamente exigem um plano de 

exportação simples. Formulação de uma estratégia de exportação com base em 

boas informações e com uma avaliação precisa aumenta as oportunidades para a 

empresa. O plano de exportação aumenta as chances de que as melhores opções 

serão escolhidas, que os recursos serão utilizados de forma eficaz, e que os 

esforços serão realizados com sucesso de forma adequada para o mercado 

adequado. 

Um primeiro passo no planejamento é desenvolver um amplo com os 

seguintes itens: 
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Desenvolver Plano de Exportação 

Descrever os objetivos da empresa, a situação atual da empresa com relação ao 

departamento de marketing, financeiro, produção, entre outros, restrições e metas 

para cada departamento envolvido. Criar ações com relação ao processo de 

exportação para cada departamento, descrevendo de que maneira cada 

departamento irá contribuir para o processo. Esta declaração deve incluir objetivos 

específicos e prazos para implementação das ações. 

 

Determinar a disponibilidade de recursos: 

 Determinar os objetivos e direcionamento dos negócios para exportar; 

 Elaborar um guia claro de como serão as estratégias para entrar no 

mercado de exportação; 

 Reduzir riscos da empresa, capaz de calcular os eventuais riscos 

financeiros envolvidos; 

 Priorizar mercados e segmentos de exportação de acordo com a facilidade 

de entrada; 

 Selecionar os produtos para exportação. Se houver necessidade de 

modificações, quais serão e como serão realizadas para adaptá-las ao 

mercado exterior. 

 Quais os países que são direcionados para o desenvolvimento de vendas? 

 Em cada país, qual é o perfil básico do cliente? Quais os canais de 

comercialização e distribuição deve ser usado para alcançar clientes? 

 Que desafios especiais são relevantes para cada mercado (concorrência, 

as diferenças culturais, controles de importação, etc.) e qual a estratégia 

será usada para lidar com elas? 

 Como o preço de venda de exportação do produto deve ser determinado? 

 Que passos operacionais específicos devem ser tomados e quando 

deverão ocorrer? 

 Qual será o prazo para a implementação de cada elemento do plano? 

 O pessoal e os recursos da empresa serão dedicados à exportação? 

 Qual será o custo em tempo e dinheiro para cada elemento? 

 Como resultados serão avaliados e usados para modificar o plano? 
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Análise SWOT - Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 

Threats (Ameaças). 

Os elementos-chave no Plano de Exportação devem seguir a abordagem de 

análise SWOT. O objetivo de uma análise SWOT é identificar os fatores internos 

(forças e fraquezas) e fatores externos (oportunidades e ameaças) que são 

importantes na preparação do plano de exportação. 

 

FORÇAS 

 Recursos fortes que a empresa possui; 

 Alto potencial de produto – Produto inovador; 

 Ingredientes de qualidade; 

 

Fraquezas 

 Baixo potencial produto / qualidade; 

 Difícil acessibilidade ao mercado; 

 Publicidade inadequada e baixo orçamento promocional; 

 

Oportunidades 

 Entidades e organizações que orientam e auxiliam na promoção da indústria 

como um facilitador; 

 Missões empresarias, encontros de negócios – FIEP/CIN; 

 Os incentivos governamentais (países locais e estrangeiros); 

 Acordos disponíveis; 

 

Ameaças 

 A concorrência dos países;  

 Barreiras Não-Tarifárias; 

 Padrões e exigências rigorosas; 

 Desvantagens contra outros países; 
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Elaborar o Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, é uma 

ferramenta de planejamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar 

modelos de negócio novos ou existentes, com base em nove blocos: 

1. Proposta de valor: o que sua empresa vai oferecer para o mercado que 

realmente terá valor para os clientes; 

2. Segmento de clientes: quais segmentos de clientes serão foco da sua 

empresa; 

3. Os canais: como o cliente compra e recebe seu produto e serviço; 

4. Relacionamento com clientes: como a sua empresa se relacionará com cada 

segmento de cliente; 

5. Atividade-chave: quais são as atividades essenciais para que seja possível 

entregar a Proposta de Valor; 

6. Recursos principais: são os recursos necessários para realizar as atividades-

chave; 

7. Parcerias principais: são as atividades-chave realizadas de maneira 

terceirizada e os recursos principais adquiridos fora da empresa; 

8. Fontes de receita: são as formas de obter receita por meio de propostas de 

valor. 

9. Estrutura de custos: São os custos relevantes necessários para que a 

estrutura proposta possa funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F2A1: PLANO DE EXPORTAÇÃO 

FASE 2 – PLANEJAMENTO – ATIVIDADE 1 – PLANO DE NEGÓCIOS PARA EXPORTAÇÃO 
224 

  

Fonte: Adaptado de A Step by Step Guide for Irish Exporters e MATRADE, 2016. 

PLANO DE EXPORTAÇÃO: 

Expansão de Mercado: Benefícios e Forças Comerciais: 

Benefícios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas Comerciais: 
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Complete as seguintes seções: 

A. Sucessos atuais 

1. Porque o seu negócio é bem-sucedido no mercado interno? Dar razões 

específicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Qual é a taxa de crescimento anual da sua empresa? 

 
 

 

B. Vantagens Competitivas 

1. Competidores Nacionais 
Atualmente 

Exporta 

SIM NÃO 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

2. Quais são as vantagens competitivas de seus produtos ou negócios em relação 

a outras empresas nacionais e internacionais? 
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C. “Comprometimento” da Empresa 

1. Em uma escala de 1 a 10, qual é o nível de compromisso da empresa com a 

expansão em mercados internacionais? 

(1 = não está interessado em exportar; 10 = totalmente planejando exportar) 

Setores principais (Nome/Cargo) 

Nome Cargo 1 - 10 

   

   

   

   

   

 

2. Quanto você está disposto a comprometer-se na implementação de um 

programa de exportação? 

Seja específico: 

Horas por semana Mês Ano 

   

 

Planejamento da lista de recursos que são intrínsecos ao seu negócio. 

Por exemplo: gestão de Tempo, mão de obra, financeiro, compromisso, 

instalações, outros ativos; 
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Passo 1: Localizar dados de exportação disponíveis na sua indústria. 

Confira órgãos com diretório de exportadores e produtos e órgãos com dados 

estatísticos sobre exportação (fontes apresentadas nas respectivas fases e 

atividades do modelo). 

Grave pelo menos três principais conclusões sobre como exportar, o status atual 

ou potencial de exportação de sua indústria e o que poderia afetar suas decisões 

de exportação: 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

 

Passo 2: Pesquisar a competitiva da sua indústria e dos mercados globais. 

Existem várias fontes para a obtenção de informações sobre a potencial 

concorrência da exportação internacional. 

Documentar até três descobertas sobre a sua concorrência: 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

 

O que você poderia estimar em projeção de vendas para produtos semelhantes em 

seus mercados internacionais escolhidas para o próximo ano? Por favor explique. 
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Passo 3: Avaliar o potencial de crescimento internacional da sua indústria. 

Esta exploração pode ser realizada através de parcerias, conversas com colegas 

da indústria, contatos, participação em feiras, e pesquisas. 

 Fale com empresas similares ou associação comercial. 

 Leia revistas específicas da indústria. 

 Participe de feiras nacionais e encontros de negócios. 

Liste até três descobertas sobre o potencial de crescimento de sua indústria 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 

O que estes resultados levam a crer sobre o potencial de crescimento internacional 

da sua empresa? 

 
 
 
 
 

 

O que essas descobertas revelam sobre potenciais entraves ao crescimento de 

entrada no mercado? 

 
 
 
 
 

 

Passo 4: Estudos de pesquisa de mercado. 

Verificar estudos federais e estaduais que têm sido realizados sobre potenciais 

mercados internacionais para as indústrias.  

Liste estudos pertinentes para referência futura. (URLs site para fácil acesso.) 

Estudo / Fonte URL 
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Os produtos com potencial de exportação 

Liste os produtos que você acredita que tem potencial de exportação da sua 

empresa. Liste os pontos fortes e fracos de cada um deles. Além disso, documentar 

por que acha que cada produto irá ser bem-sucedido no mercado internacional. 

Nesta fase, as razões devem basear-se em seu conhecimento atual. 

Produto  Pontos fortes Pontos Fracos 

Motivos de 
eventuais 

sucesso de 
exportação 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

Com base nas razões para o sucesso potencial de exportação, decidir se você 

acredita que um ou mais dos seus produtos pode ter potencial para exportação. 

(Ver página seguinte). 
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Se um ou mais dos seus produtos tem potencial de exportação, continue com as 

seguintes etapas: 

Passo 1: Selecione os produtos mais exportáveis a serem oferecidos 

internacionalmente. 

Para identificar seus produtos com maior potencial de exportação, é preciso 

considerar quais produtos são vendidos com sucesso no mercado nacional. Então 

você vai olhar para este (s) produto (s) e analisar se ele (s) pode/poderiam 

preencher uma necessidade no mercado alvo, de acordo com o preço, valor para 

o cliente / país e demanda de mercado.  

Liste os principais produtos da sua empresa: 
Classifique 

os mais 
vendidos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Se não tiver certeza da participação de mercado: qual é a sua avaliação atual da 

sua posição no mercado? Seja específico por exemplo: pequeno e desconhecido, 

uma das três principais marcas. 

 
 
 
 
 

 

Qual o produto que você sente que tem o melhor potencial de exportação? 

 
 

 

Porque? 
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Etapa 2: Avaliar o produto a ser oferecido internacionalmente. 

Se você tem várias linhas de produtos, você vai precisar realizar uma 

comparação/avaliação de produtos. No entanto, se você tem apenas uma linha de 

produto, o seu foco principal será sobre a garantia do produto, certificações, 

adaptações, novas formulações e os custos das mudanças. 

Considerar: O que torna este / estes produtos (s) atraente para um mercado 

externo? Por que você acredita que compradores internacionais comprariam este / 

estes produtos? 

Produto: 
 

Atributos para vendas 
no exterior: 

 

Razões dos 
compradores 
internacionais 

escolherem o produto: 
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Passos para a Pesquisar o Mercado Externo: 

1. Classifique seu produto de acordo com a nomenclatura de mercadorias do 

sistema harmonizado (verificar documento da Atividade 1 da Fase 4): 

 
 

 

2. Encontre os países com os melhores mercados para receber o produto: 

 
 
 
 
 

 

3. Determinar quais mercados estrangeiros será o mais fácil de entrar: 

 
 
 
 
 

Em cada caso, considerar: Como é que a qualidade de seu produto se compara 

com os disponíveis em seu mercado-alvo internacional? 

 
 
 
 
 

 

O seu preço é 
competitivo nos 

mercados que você 
está considerando? 

Sim Não 

  

 

Quem serão seus principais clientes? 
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4. Definir e estreitar os mercados de exportação que pretende comercializar: 

 
 
 
 
 

 

5. Fale com seus clientes ou outras empresas que estão fazendo negócios 

internacionalmente: 

Lista de contatos: 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

6. Pesquisa de concorrentes de exportação do seu país. 

Descobertas / Notas: 
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Três Principais Mercados para exportação: 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

 

Razões [para cada]: 

Mercado 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercado 2:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercado 3:  
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Mercados para prosseguir 

País / Mercado 1:  

Pesquisa adicional 

Links da web 
(Para a investigação pertinente) 

Razões para prosseguir 
(Com base nas tendências 

descobertas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contatos: 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  
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País / Mercado2:  

Pesquisa adicional 

Links da web 
(Para a investigação pertinente) 

Razões para prosseguir 
(Com base nas tendências 

descobertas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Contatos: 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  
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País / Mercado 3:  

Pesquisa adicional 

Links da web 
(Para a investigação pertinente) 

Razões para prosseguir 
(Com base nas tendências 

descobertas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Contatos: 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  

 

Nome:  

Empresa:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail:  
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Metas de curto e de longo prazo 

Passo 1: Definir metas de curto prazo. 

A. Faça uma lista preliminar das etapas necessárias para exportar: Escolha um 

ou dois mercados-alvo. Padrões de pesquisa, lista de produtos, requisitos 

de certificação, modificações dos produtos, ingredientes necessários. 

Mercado1: 

Normas dos produtos 
Requisitos de 
certificação 

Modificações 
necessárias no produto 

 
 
 
 
 

  

 

Mercado 2: 

Normas dos produtos 
Requisitos de 
certificação 

Modificações 
necessárias no produto 

 
 
 
 
 

  

 

B. Com base nesta lista, quais são seus objetivos de dois anos no comércio 

internacional para seus produtos? Por exemplo: Modificar produto para 

obtenção de um certificado específico; expandir as oportunidades 

internacionais de um mercado para outros mercados similares. 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
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Passo 2: Definir metas de longo prazo. 

Quais são as suas metas de longo prazo para o seu negócio nos próximos cinco 

anos? Por exemplo: Aumentar as vendas de exportação por quota% ao ano 

ou% do mercado ou% de rentabilidade ou retorno sobre ativos. 

Objetivos Tarefas Requisitos 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

Como o mercado internacional pode ajudar a alcançar seus objetivos de longo 

prazo? Explicar: 

 
 
 
 
 

 

Passo 3: Desenvolver um plano de ação com prazos para alcançar seus 

objetivos de curto prazo. 

Próximos Passos Linha de Tempo Data de conclusão 
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Notas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Small Business Administration (SBA) dos Estados Unidos, 2016. 
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PESQUISA DE MERCADO: 

Em um ambiente de acirrada competição internacional, a pesquisa de 

mercado assume papel fundamental para a obtenção de êxito nos mercados 

externos. A pesquisa possibilita à empresa identificar importadores potenciais para 

o produto que pretende exportar, bem como identificar países concorrentes, preços 

de exportação, acordos comerciais, características da demanda, dados sobre 

tratamento tarifário e não tarifário, embalagens apropriadas e outras informações. 

Nesse âmbito, as empresas brasileiras podem contar com os seguintes apoio: 

 AliceWeb: Fornece dados estatísticos que poderão auxiliar na pesquisa de 

mercado, possui dados das seguintes variáveis: mercadoria, país, porto, 

produto, meio de transporte entre outros.  

 Invest & Export Brasil e ANCHAM: Divulgação das oportunidades de 

negócios e investimentos no Brasil e exterior. 

 Radar Comercial, International Trade Centre (ITC), CIN/FIEP: Consulta e 

análise de dados relativos ao comércio exterior, auxiliando na seleção de 

mercados e produtos que apresentam maior potencialidade para 

exportação. 

As diferenças culturais, tendências tecnológicas, costumes podem afetar o 

sucesso de seu empreendimento na exportação. 

O que as pessoas precisam? 

Pesquisar e validar o mercado para identificar exatamente o que está na 

cabeça dos seus clientes e ter certeza de que você tem algo que eles querem. 

Aqui estão algumas maneiras que você pode se conectar com o mercado 

e identificar necessidades. 

Junte-se de forma on-line em blogs ou grupos de discussão do mercado 

escolhido, de preferência em grupos que tenham relação com o seu produto. 

Observe as conversas, tendências e gostos/rejeições. 

Contar com especialistas que conhecem o mercado, consultorias da área. 

Viajar para o mercado escolhido e observar tendências por um determinado 

período. 

Obter insights e sugestões dos clientes: falar com potenciais clientes e 

obter o seu feedback sobre o seu produto. Informações podem surgir que irão 

ajudá-lo nas adaptações necessárias do seu produto. 
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Identificar o segmento de mercado certo: Nem todos os seus clientes são 

iguais. Identificar um segmento viável de clientes que melhor se alinha com o que 

você pode oferecer. Isto irá maximizar suas chances de sucesso e dizer que são 

menos propensos a perder tempo e recursos nos clientes que não são susceptíveis 

a comprar o seu produto. Considere se há algum padrão evidentes na forma como 

as pessoas vão comprar ou seu produto? Lembre-se que a compra da população 

pode ser afetada por: 

 demografia (onde vivem, renda, sexo, estilo  de vida etc.), suas atitudes em 

relação à vida, à categoria de produtos, à família, ao trabalho etc 

 seus comportamentos, por exemplo, são a maioria das vendas susceptíveis 

de serem pelos consumidores de alta frequência, ou pelos consumidores 

ocasionais - este é sobre como as pessoas se comportam em relação ao 

seu produto. 

 suas necessidades - o que eles querem com a experiência? Isso pode ser 

óbvio ou podem exigir um pouco mais para descobrir "implícitamente" 

necessidades ou motivações do seu cliente. 

Empatia 

Uma maneira de obter uma forte compreensão das necessidades latentes 

do seu cliente é a realização de empatia do cliente. Empatia é o início do processo 

de pensamento, e é implantado por muitas organizações globais inovadoras, por 

exemplo Apple. Conhecer os seus clientes de perto, por meio de grupos focais, 

observação, ouvir e questionar indivíduos dentro de seu mercado alvo, testar 

produtos, análise sensorial dos produtos, e pesquisas de mercado em geral. Para 

um exemplo de empatia como parte do processo de pensamento, dê uma olhada 

neste vídeo pela Cleveland Clinic: designthinking.ideo.com/?p=1008 

Fixação de preços 

Estratégia de preços é um dos fatores mais importantes para atingir o 

sucesso financeiro. Parte da fixação de um preço de exportação realista e, portanto, 

uma margem de lucro adequada, é examinar os custos de produção, entrega e 

distribuição, concorrência e demanda do mercado. Você também deve 

compreender as variáveis do seu mercado alvo e outras despesas relacionadas 

com a exportação, tais como: 

 Taxas de câmbio e flutuações; 
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 As verificações de estudos de mercado e de crédito; 

 Seguro de Recebíveis / risco; 

 Viagem de negócios; 

 Tarifas postais internacional e telecomunicações; 

 Tradução; 

 As comissões, encargos e outros custos que envolvem 

representantes estrangeiros; 

 Consultores e agentes; 

 Demanda de modificações no produtos e embalagens especiais;  

Mercado 

Tal como nos mercados domésticos, a demanda em mercados estrangeiros 

pode afetar o seu preço. Para a maioria dos bens de consumo, a renda per capita 

é uma boa maneira de medir a capacidade de um mercado em pagar pelo produto. 

Muitas vezes, simplificando produtos ou serviços para reduzir o preço de venda 

pode ser a melhor opção em mercados menos afluentes. 

Concorrência 

Em mercados domésticos, poucas empresas podem fixar preços sem 

considerar os preços dos seus concorrentes. Isto também ocorre na exportação. 

Se você tem muitos concorrentes em um mercado estrangeiro, você pode ter que 

combinar ou reduzir o preço para ganhar uma fatia do mercado. No entanto, se o 

seu produto é único ou novo, pode definir um preço mais elevado. 

Estratégias de preços 

Como cada mercado afeta o preço do produto? Incluem modificações de 

produtos, transporte e seguro em seus cálculos. E, como mencionado acima, você 

não pode ignorar os preços dos seus concorrentes. Consulte os objetivos do 

mercado ao fixar o preço. Por exemplo, você está tentando entrar em um novo 

mercado? Olhando para o crescimento do mercado a longo prazo? Ou analisando 

uma saída para a produção de excedentes? 

Você pode ter que adaptar seus objetivos de marketing e de preços a 

determinados mercados (por exemplo, nas nações em desenvolvimento). Existem 

várias estratégias de preços disponíveis: 

 Preços estático - cobrando o mesmo preço para todos os clientes; 

 Preços flexíveis - ajuste de preços para diferentes tipos de clientes; 
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 Preços com base no custo total - a cobertura dos custos fixos e variáveis 

da venda de exportação; 

 Custo baixo - cobrindo apenas os custos variáveis de produção e 

exportação, enquanto você paga gerais e outros custos fixos de vendas no mercado 

interno. 

 Preços de entrada - mantendo o seu preço baixo para atrair mais clientes, 

desencorajar concorrentes e ganhar quota de mercado rápido. 

 Mercado Superficial - precificação do produto de alta para fazer lucro ótimo 

entre os consumidores, enquanto há pouca concorrência. 

Depois de determinar seus custos e escolher sua estratégia de preços, 

estabelecer um preço competitivo para o seu produto ou serviço que lhe dá uma 

margem de lucro aceitável. 

Pesquisa de mercado 

Para exportar com sucesso o seu produto, você deve examinar mercados 

estrangeiros através de pesquisa. O objetivo é identificar oportunidades de 

marketing e restrições no exterior, bem como para identificar potenciais 

compradores e clientes.A pesquisa de mercado abrange todos os métodos que 

uma empresa pode usar para determinar quais os mercados estrangeiros têm o 

melhor potencial para seus produtos. Os resultados desta pesquisa indicará à 

empresa: os maiores mercados para o seu produto, os mercados de cescimento 

rápido, tendências de mercado e perspectivas, condições e práticas de mercado, e 

as empresas e os produtos da concorrência. 

Sua empresa pode começar a exportar sem a realização de qualquer 

pesquisa de mercado, se receber encomendas do estrangeiro. Embora este tipo de 

venda seja interessante, a empresa pode descobrir mercados ainda mais 

promissores por meio da realização de uma pesquisa sistemática. Se sua empresa 

optar por exportar indiretamente por meio de um intermediário, você pode 

selecionar mercados para entrar antes de selecionar o intermediário. Porque muitos 

intermediários, tem pontos fortes em determinados mercados, é mais vantajoso 

selecionar o intermediário depois de decidir sobre os potenciais mercados. Você 

também pode fazer uma pesquisa de mercado para exportar indiretamente. 

Portanto, a pesquisa de mercado é interessante para as duas formas de 

exportação: direta ou indireta. 
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Uma empresa pode pesquisar um mercado usando tanto recursos de 

dados primários ou secundários. Na realização de pesquisa de mercado primário, 

uma empresa coleta dados diretamente do mercado externo por meio de 

entrevistas, pesquisas e outro contato direto com representantes e potenciais 

compradores. Pesquisa de mercado primário tem a vantagem de ser adaptado às 

necessidades da empresa e fornece respostas a perguntas específicas, mas a 

obtenção desses dados é demorado e caro. 

Ao realizar uma pesquisa de mercado secundário, uma empresa coleta 

dados de várias fontes, tais como estatísticas de comércio para um país ou um 

produto. Trabalhando com fontes secundárias é menos caro e ajuda a empresa a 

concentrar os seus esforços de marketing. Embora as fontes de dados secundárias 

são fundamentais para a pesquisa de mercado, eles têm limitações. As estatísticas 

mais recentes de alguns países pode ter mais de dois anos. Além disso, os dados 

podem amplos, com informações desinteressantes para a empresa. As estatísticas 

também podem ser distorcidas por meio de técnicas de coleta de dados 

incompletos. Finalmente, as estatísticas para os serviços são muitas vezes 

indisponíveis. No entanto, mesmo com estas limitações, a pesquisa secundária é 

um primeiro passo importante e relativamente fácil para uma empresa executar. 

Pode ser o único passo necessário se a empresa decide exportar indiretamente, 

desde que a empresa intermediária tenha capacidades para avançar nas pesquisas 

e obter dados mais aprofundados. 

 

Métodos de Pesquisa de Mercado 

Por causa das despesas de pesquisa de mercado primário, a maioria das 

empresas depende de fontes de dados secundários. As três seguintes 

recomendações irão ajudá-lo a obter informações secundárias úteis: 

Se manter a par dos acontecimentos mundiais que influenciam o mercado 

internacional, para assistir anúncios de projetos específicos, ou simplesmente 

visitar os prováveis mercados. Analisar o comércio e as estatísticas econômicas. 

As estatísticas do comércio são geralmente compilado por categoria de produto e 

por país. Estas estatísticas fornecem informação relativa a transferências de 

produtos ao longo de períodos de tempo especificado. Estatísticas econômicas e 

demográficas gerais, tais como o tamanho da população, renda per capita e os 
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níveis de produção da indústria podem ser indicadores importantes do potencial de 

mercado para produtos de uma empresa. Obter conselhos de especialistas. 

Existem várias maneiras para obter conselho: 

 Participar de seminários, workshops e feiras internacionais. 

 Contratar um consultor de comércio internacional e marketing. 

 Fale com exportadores de produtos similares. 

 Contactar câmaras de comércio, sindicados e confederação da indústria. 

Reunir e avaliar a pesquisa de mercado secundário pode ser complexo e 

tedioso. No entanto, várias publicações estão disponíveis que podem ajudar a 

simplificar o processo. A seguinte abordagem à pesquisa de mercado refere-se a 

estas publicações e recursos que são descritos mais adiante neste capítulo. 

Passo 1. Obter estatísticas de exportação que indicam exportações do 

produto para vários países. estatísticas de exportação publicados fornecem um 

indicador confiável com relação ao  o que o Brasil vem exportando.  

Passo 2. Identificar cinco a dez mercados grandes e de rápido crescimento 

para o produto da empresa. Olhe para eles ao longo dos últimos três a cinco anos. 

Tem sido um crescimento consistente? Será que o crescimento das importações 

irão ocorrer mesmo durante os períodos de recessão econômica? Se não, fez 

retomar o crescimento com a recuperação econômica? 

Passo 3. Identificar alguns mercados menores, mas emergente que podem 

fornecer oportunidades rápidas. Se o mercado está apenas começando a se abrir, 

pode haver menos concorrentes do que nos mercados estabelecidos. As taxas de 

crescimento deve ser substancialmente maiores nestes países. 

Passo 4. Alvo 3-5 dos mercados estatisticamente mais promissora 

para uma avaliação mais aprofundada. Consultar fontes sugeridas na atividade, 

parceiros de negócios, agentes, e outros para avaliar ainda mais os mercados-alvo. 

 

 

Avaliar mercados-alvo 

 Passo 1. Examine tendências para os produtos da empresa, bem como 

produtos relacionados, que poderiam influenciar a procura. Calcule o 

consumo global do produto e da quantidade asseguradas por importações. 

Verificar sites sugeridos nesta atividade para obter dados. 
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 Passo 2. Determinar as fontes de concorrência, incluindo a extensão 

da produção da indústria nacional e os principais países estrangeiros. 

 Passo 3. Analisar os fatores que afetam mercado e a utilização do 

produto em cada mercado, tais como os setores de usuários finais, canais 

de distribuição, idiossincrasias culturais e práticas de negócios.  

 Passo 4. Identificar quaisquer barreiras estrangeiras (tarifárias ou não-

tarifárias) para o produto a ser importado para o país. Verificar atividade 1 

da fase 4 do modelo. 

 Passo 5. Verificar incentivos fiscais e tributários: Atividade 4 Fase 5. 

 

Conclusões 

Após análise dos dados, a empresa pode concluir que seus recursos de mercado 

seriam aplicados de forma mais eficaz em alguns países. Em geral, se a empresa 

é nova no processo de exportação, os esforços devem ser direcionados para 

menos de dez mercados. Exportando para um ou dois países vai permitir que a 

empresa concentre seus recursos, sem comprometer os seus esforços de vendas 

nacionais.  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Invest & Export Brasil, UNZCO e The Canadian Trade Commissioner 

Service, 2016
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Considerações de preços 

As considerações de preços listados abaixo ajudarão um exportador determinar o 

melhor preço para o produto no exterior. 

 A que preço a empresa deve vender o seu produto no mercado externo? 

 Que tipo de posicionamento de mercado (percepção do cliente) é que a 

empresa deseja transmitir a partir de sua estrutura de preços? 

 Será que o preço de exportação reflete a qualidade do produto? 

 O preço é competitivo? 

 Que tipo de desconto (comércio, dinheiro, quantidade) e subsídios 

(publicidade, trade-off) a empresa deve oferecer aos seus clientes 

estrangeiros? 

 Os preços variam nos segmentos de mercado? 

 Quais as opções de preços estão disponíveis se os custos da empresa 

aumentar ou diminuir? A demanda no mercado externo é elástica ou rígida? 

 Os preços serão vistos pelo governo estrangeiro como razoável ou 

exploradores? 

Como no mercado interno, o preço pelo qual um produto ou serviço é vendido 

diretamente determina as receitas de uma empresa. É essencial que a pesquisa de 

mercado da empresa inclua uma avaliação de todas as variáveis que podem afetar 

a faixa de preço para o produto. Se o custo de uma empresa é muito alto, o preço 

do produto será alto e poderá não ser vendido. Se o preço for muito baixo, as 

atividades de exportação podem não ser suficientemente rentável ou pode 

realmente criar uma perda líquida. 

Os componentes tradicionais de determinação de preços adequados são os 

custos, a demanda do mercado e da concorrência. Cada um deles deve ser 

comparado com o objetivo da empresa em entrar no mercado estrangeiro. Uma 

análise de cada componente de uma perspectiva de exportação pode resultar em 

preços de exportação que são diferentes dos preços internos. 

É também importante que o exportador tenha em mente sobre as despesas 

adicionais que são normalmente suportados pelo importador. Eles incluem tarifas, 

taxas alfandegárias, os custos de transação de moeda flutuação e impostos de 

valor agregado. Estes custos adicionais podem aumentar substancialmente e o 

preço final pago pelo importador, pode não ser atrativo no mercado. 
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Objetivos Mercado Externo 

Um aspecto importante da análise de preços de uma empresa é determinar 

objetivos de mercado. Por exemplo, se a empresa está tentando penetrar um novo 

mercado, à procura de crescimento no mercado de longo prazo, ou à procura de 

uma saída para a produção excedente ou produtos fora de moda? Muitas empresas 

podem ver o mercado externo como um mercado secundário e, consequentemente, 

têm expectativas mais baixas em relação quota de mercado e volume de vendas. 

Isso afeta naturalmente as decisões de preços. Objetivos de marketing e de preços 

pode ser generalizada ou sob medida para determinados mercados estrangeiros. 

Por exemplo, os objetivos de marketing para vendas a um país em 

desenvolvimento, onde a renda per capita pode ser um décimo do que no Brasil, 

são necessariamente diferentes dos objetivos para a Europa ou Japão. 

CUSTOS 

Antes de determinar os preços que você deve cobrar por seus produtos, você 

deve primeiro ser claro sobre o custo total do seu negócio de exportação desse 

produto. 

Desenvolver seus mercados de exportação pode envolver uma série de 

custos que não se aplicam às vendas internas. Estes são os custos gerais de 

exportação que não são específicos para um contrato individual ou remessa. Eles 

poderiam ser considerados seus "custos fixos" de exportação. Quanto você 

recuperar destes custos por unidade ou por encomenda ou contrato é com você, 

mas esses custos devem ser tidos em conta antes de começar a adicionar os custos 

de transporte, taxas, etc. Os custos podem incluir: 

 A investigação sobre os mercados internacionais; 

 A viagem para o exterior; 

 Comunicações internacionais; 

 Produção de literatura de exportação (incluindo traduções); 

 Modificações para o seu produto ou serviço; 

 Embalagem e rotulagem (produtos); 

 Seguro de responsabilidade do produto ou outros seguros; 

 Conformidade com as normas estrangeiras; 

 Verificação de crédito; 

 Encargos de financiamento à exportação; 
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 Custos de promoção; 

 Comissões, encargos de formação, e outros custos que envolvem 

representantes estrangeiros; 

 Consultores e agentes; e 

Depois que o custo real do produto de exportação foi calculado, o exportador 

deve formular uma tabela de preços aproximados ao consumidor do mercado 

externo. 

Preços de exportação e as cotações 

O preço certo e da maneira que você fornece cotações para seus produtos 

ou serviços são ambos cruciais para uma empresa de exportação bem-sucedida e 

permanente. Preços de exportação e os preços nacionais são diferentes:  

O preço para qualquer mercado requer uma compreensão dos custos relativos, 

demanda e concorrência desse mercado. Muitos contatos no exterior irão querer 

saber o seu preço, por isso é essencial ter o seu preço determinado antes de se 

aproximar do mercado exterior. 

As alterações de preços 

Exportadores precisam ajustar os preços, por muitas razões, incluindo o 

aumento do custo de produção, tais como matérias-primas, as flutuações cambiais 

e aumentos inflacionários. Mas os clientes não gostam de surpresas e, apesar de 

aumentos de preços fazer parte dos negócios, é aconselhável dar o máximo de 

antecedência possível.  

 Você vai precisar para aconselhar os seus clientes ou parceiros no mercado 

quando os preços mudarem. 

  Você também vai precisar dar tempo suficiente para que os compradores 

sejam capazes de passar as alterações de preços para os seus clientes. 

Embora alguns produtos sejam vendidos exclusivamente com base no 

preço, muitos exportadores acham que o preço não é o único fator que afeta o seu 

sucesso em atrair novos clientes, velocidade de entrega, confiabilidade, 

atendimento ao cliente e qualidade do produto são importantes na obtenção e 

manutenção de novos negócios internacionais. 

Custos para incluir na fixação dos preços de exportação 

Independentemente de quem organiza e paga o frete e os custos, tais como 

direitos de importação, você deve saber os custos de seu produto atrai através da 
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cadeia de fornecimento. Sem conhecer estes custos, você não pode entender 

completamente onde o produto se encaixa no mercado e, portanto, comparar o seu 

preço contra os de seus concorrentes. 

Alguns exemplos de custos na cadeia de suprimentos incluem: 

 Expedição à saída da fábrica ao porto de partida; 

 Frete marítimo e de seguros; 

 Direitos de importação e impostos; 

 Desembaraço aduaneiro / taxa de corretor; 

 Transporte terrestre do porto de entrada para o armazém ou o cliente; 

 Taxas de armazém; 

 A comissão de agente ou do importador; 

Cotações de exportação para os produtos 

As formas como os preços dos produtos são cotadas em negócios internacionais é 

diferente para as vendas internas.  

São utilizados os Incoterms, os Incoterms são um conjunto de regras 

uniformizadoras que disciplinam as condições de venda, oferecendo a 

vendedores e compradores uma forma padronizada para divisão exata dos custos 

e riscos das suas operações. Representado por três letras maiúsculas extraídas 

da sua nomenclatura no idioma inglês. Exemplo: FOB = Free On Board. Definem 

direitos e obrigações mínimas do vendedor e do comprador quanto a fretes, 

seguros, movimentação em terminais, liberações em alfândegas e obtenção de 

documentos de um contrato internacional de venda de mercadorias.  

Os INCOTERMS são regras que definem, de forma precisa dentro da estrutura de 

um contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigações das partes, 

assim indicando em que momento e local termina a responsabilidade do vendedor 

e começa a responsabilidade do comprador.  Os Incoterms 2010 determinam: 

distribuição de custos, local de entrega da mercadoria, até que ponto geográfico o 

vendedor assume os riscos do transporte e a responsabilidade dos direitos 

aduaneiros. Ao todo são onze os Incoterms e só se devem utilizar para qualquer 

modalidade de transporte (terrestre, marítimo, aéreo e ferroviário), incluindo 

multimodal: EXW, FCA, CIP, CPT, DAP, DAT e DDP e sendo os bens transportados 

por via aquaviária, se devem usar exclusivamente, FAS, FOB, CFR e CIF.  
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Representados por meio de siglas (3 letras) acrescidas do local de transferência da 

responsabilidade, os termos internacionais de comércio se tratam efetivamente de 

condições de venda, pois definem os direitos e obrigações mínimas do vendedor e 

do comprador quanto a fretes, seguros, movimentação em terminais, liberações em 

alfândegas e obtenção de documentos de um contrato internacional de venda de 

mercadorias. O Grupo "E" e os do Grupo “F” correspondem ao transporte principal 

não pago, já os do Grupo “C” correspondem ao transporte principal pago e os do 

Grupo "D" (Delivered) estão relacionados com a entrega dos bens num local do 

país importador.  

 Por isso são também denominados "cláusulas de preços", pelo fato de 

cada termo determinar os elementos que compõem o preço da mercadoria. Após 

agregados ao contrato de compra e venda, passam a ter força legal, com seu 

significado jurídico preciso e efetivamente determinada. Refletem, assim, a redação 

sumária do costume internacional em matéria de comércio, com a finalidade de 

simplificar e agilizar a elaboração das cláusulas dos contratos de compra e venda.  

Um bom domínio e uso correto dos INCOTERMS são indispensáveis para que o 

negociador possa incluir todos os seus gastos nas transações em Comércio 

Exterior. Qualquer interpretação errônea sobre direitos e obrigações do comprador 

e vendedor pode causar grandes prejuízos comerciais para uma ou ambas as 

partes. Dessa forma, é importante o estudo cuidadoso sobre o termo mais 

conveniente para cada operação comercial, de modo a evitar incompatibilidade com 

cláusulas pretendidas pelos negociantes. 
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Métodos diferentes para o cálculo dos preços de produtos 

Embora existam muitas maneiras diferentes para o cálculo dos preços, os 

métodos listados abaixo são algumas das mais comuns. 

Cost Plus e Top Down 

Cost Plus e Top Down são dois dos melhores métodos de custeio para 

calcular o seu preço de exportação, mas eles são melhor usados em paralelo; fazer 
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dois cálculos separados e então comparar um contra o outro para conseguir um 

resultado finamente equilibrado. Aqui está o que você faz: 

 Para Cost Plus: você trabalha o seu preço na saída da fábrica para o cliente 

final. 

 Top Down: você trabalha a partir do preço ideal no cliente final até a 

empresa. 

A razão pela qual estes dois métodos em paralelo são melhores do que 

usando um método sozinho é que cada método tem individualmente suas 

fraquezas. Usando o método Cost Plus sozinho, por exemplo, pode resultar em um 

preço que é muito alto, o que significa que você não vai ter muitos clientes. E, se 

você vender a um preço que o cliente realmente gostaria e calcular usando o 

método Top Down, você pode acabar perdendo dinheiro. Assim, o cálculo do seu 

preço final de venda entre Cost Plus e Top Down é um ato de equilíbrio que todos 

os vendedores têm de enfrentar. 

Dicas sobre os preços de exportação dos produtos 

 Definir um preço que reflita sua marca e promoção, mas ter em mente que 

uma marca desconhecida pode não ser capaz de cobrar os mesmos preços 

que os concorrentes conhecidos, em particular os do mercado. 

 Antes de começar a cotar preços para seus clientes, não se esqueça de levar 

em consideração os custos de promoção associados ao suporte de seus 

produtos no mercado. 

 Você poderia criar um problema para si mesmo se você citar um preço baixo, 

inicialmente, a fim de começar o negócio, e assumir que o seu preço vai 

aumentar naturalmente ao longo do tempo. Os compradores tendem a 

esperar exatamente o oposto, ou seja, eles esperam obter uma redução de 

preço para recompensá-los para o negócio em curso, especialmente se as 

suas ordens aumentar de tamanho e volume. 

 É importante que você saiba suas margens de lucro, se você não tem esta 

informação prontamente a entregar você não será capaz de tomar uma 

decisão se um cliente pedir um desconto. 

 Os descontos são um custo; antes de oferecer um desconto para um cliente 

refletir sobre o efeito que isso terá sobre o seu lucro. 
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 O exportador sábio aprende sobre INCOTERMS, para que possam citar 

usando a linguagem do comércio internacional correto. Ambos você e seus 

clientes deve saber quem paga o quê, e ser absolutamente claro em que 

ponto preciso na propriedade de transação das transferências de bens entre 

você e seu cliente. 

 E uma dica final? Sabemos que os custos de transporte podem mudar 

rapidamente e as taxas de câmbio pode flutuar de forma alarmante. Ambas 

irão afetar os seus custos finais, por isso certifique-se de rever regularmente 

seus preços. 

FORMAÇÃO DO PREÇO DE EXPORTAÇÃO 

A fixação do preço de exportação deve ser precedida de estudo detalhado 

das condições de mercado, de forma a viabilizar a manutenção do esforço 

exportador sem prejuízo para a empresa. Essa análise é fundamental para que se 

conheçam as condições de competição do produto a ser exportado. 

Determinação do preço 

A determinação do preço é influenciada por duas forças que atuam em 

direções opostas. Por um lado, o custo de produção e a meta de lucro máximo 

tendem a elevar o preço; por outro, as pressões competitivas no mercado 

internacional induzem à redução no preço. No médio prazo, o preço escolhido 

determinará a viabilidade da atividade exportadora. A estratégia de comercialização 

do produto também afeta a formação do preço. Ao ser colocado em um mercado 

novo, um produto pouco conhecido deve ter, em princípio, um preço inferior ao do 

produto fabricado pelos concorrentes, na hipótese de que tenha o mesmo nível de 

qualidade. Ao contrário, um produto já reconhecido poderia ser comercializado com 

um preço superior, em razão de sua aceitação no mercado. Tal como ocorre no 

mercado interno, será necessário, também no mercado externo, o 

acompanhamento permanente da entrada de novos produtos concorrentes, das 

mudanças nos custos de produção e das alterações no nível da demanda. Cabe 

assinalar, ainda, que, em princípio, os preços de exportação não estão sujeitos à 

verificação por qualquer entidade de controle no Brasil. A competição imposta pelo 

mercado internacional é o principal fator de controle do preço de exportação e da 

qualidade do produto.  
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No processo de formação do preço de exportação, deve-se primeiramente 

conhecer e utilizar todos os benefícios fiscais e financeiros aplicáveis à exportação, 

a fim de se obter maior competitividade externa. O conhecimento da estrutura de 

custos internos da empresa é também imprescindível para a formação do preço de 

exportação. 

Fatores que influenciam o preço de exportação 

 Competidores potenciais; 

 Custos de produção; 

 Esquemas de financiamento à exportação; 

 Tratamento tributário aplicável à exportação; 

 Despesas de exportação (embalagem específica para exportação; despesas 

portuárias; despesas com despachantes; gastos com pessoal especializado, 

caso a empresa não decida pela exportação indireta; frete e seguro interno 

até o local de embarque etc.); 

 Preços praticados por competidores de terceiros países; 

 Comportamento dos consumidores; 

 Novas tecnologias. 

Metodologia para a fixação do preço de exportação com base no preço do 

produto no mercado interno 

O preço de exportação situa-se em amplo intervalo de variação, no qual o 

preço máximo é dado pelas condições de mercado, enquanto o preço mínimo é 

estabelecido pelo custo variável. É mais usual a empresa calcular preços 

diferenciados para as vendas internas e externas. Apresenta-se, a seguir, como 

referência, a estrutura de estabelecimento do preço de exportação, cujo ponto de 

partida é o preço praticado no mercado interno. 

Sugere-se, para efeito do cálculo: 

 Excluir os elementos que compõem normalmente o preço do produto no 

mercado interno, mas que não estarão presentes no preço de exportação, 

como ICMS, IPI, PIS, COFINS etc.; 

 Incluir as despesas que não integram a composição do preço interno, mas 

que farão parte do preço de exportação, na modalidade FOB. Exemplos: 

gastos com a embalagem de exportação, despesas com o transporte do 

produto até o local de embarque, comissão de agente no exterior etc. 
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Com a finalidade de fornecer um roteiro, que poderá ser adaptado a cada empresa, 

segue exemplo de apuração do preço de exportação para um produto, com base 

no preço de mercado interno: 

 

Preço de mercado interno sem o IPI 

(Para efeito de cálculo de deduções) ............................................... R$ 5.100,00 

Preço de mercado interno (inclusive IPI de 15%).............................. R$ 5.865,00 

 

Deduções 

IPI (15% sobre o preço de mercado sem IPI)......................................... R$ 765,00 

ICMS (12% sobre o preço de mercado sem IPI) ................................... R$ 612,00 

COFINS (7,6% sobre o preço de mercado sem IPI)............................... R$ 387,60 

PIS (1,65% sobre o preço de mercado sem IPI)...................................... R$ 84,15 

Lucro no mercado interno (10% sobre o preço de mercado sem IPI) .... R$ 510,00 

Embalagem de mercado interno............................................................. R$ 50,00 

Total de deduções.............................................................................. R$ 2.408,75 

Primeiro subtotal = diferença entre o preço com o IPI 

(R$ 5.865,00) e o total de deduções (R$ 2.408,75) ............................ R$ 3.456,25 

 

Inclusões 

Embalagem de exportação ..................................................................... R$ 65,00 

Frete e seguro da fábrica ao local de embarque ................................... R$ 100,00 

Total de inclusões..................................................................................R$ 165,00 

 

Segundo subtotal = soma do primeiro subtotal 

(R$ 3.456,25) com o total de inclusões (R$ 165,00)........................... R$ 3.621,25 

Margem de lucro pretendida - exportação (15% calculado sobre o preço FOB)...... 

R$ 639,04 

Preço FOB (R$ 3.621,25 mais R$ 639,03)......................................... R$ 4.260,29 

Adotando-se a taxa de câmbio hipotética de US$ 1,00 = R$ 1,70, tem-se o preço 

FOB de US$ 2.506,05. 
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Observações 

 A parte final do cálculo para a apuração do valor de R$ 4.260,29, levando-

se em consideração o percentual de 15% correspondente à margem de lucro 

pretendida pelo exportador, pode ser desenvolvida com o cálculo “por 

dentro” utilizando-se regra de três simples. Assim, se o valor de R$ 3.621,25 

corresponde a 85% do preço final, R$ 4.260,29 será o preço final de 

exportação, incluídos os 15% estipulados, ou seja, R$ 639,04. 

Regra de três simples 

R$ 3.621,25 ----------- 85% 

Preço FOB ----------- 100% 

Assim, o preço FOB = 100% X R$ 3.621,25 = R$ 4. 260,29. 85% 

 No exemplo apresentado, também poderão ser considerados como 

elementos a deduzir do preço interno: a comissão de vendas não incidente 

na exportação, gastos de distribuição do produto no mercado interno, 

despesas financeiras específicas de mercado interno e outros componentes 

do preço interno que não façam parte da exportação. Por outro lado, poderão 

ser acrescentados valores correspondentes à comissão de agentes no 

exterior, a despesas consulares, se necessário, e a outros gastos que 

porventura a empresa tenha de realizar na operação de exportação. 

 

LINKS QUE AUXILIAM NA FORMAÇÃO DO PREÇO PARA O PRODUTO EXPORTADO 

http://smd1.sistemaindustria.org.br/ - Confederação Nacional da Indústria 

http://simuladordepreco.mdic.gov.br/ - MDIC 

http://www.trademap.org/Index.aspx - Demanda do Mercado 

http://smd1.sistemaindustria.org.br/
http://simuladordepreco.mdic.gov.br/
http://www.trademap.org/Index.aspx
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TERMOS INTERNACIONAIS DO COMÉRCIO - INCOTERMS 

Os chamados Incoterms (International Commercial Terms / Termos 

Internacionais de Comércio) servem para definir, dentro da estrutura de um contrato 

de compra e venda internacional, os direitos e obrigações recíprocos do exportador 

e do importador, estabelecendo um conjunto-padrão de definições e determinando 

regras e práticas neutras, como por exemplo: onde o exportador deve entregar a 

mercadoria, quem paga o frete, quem é o responsável pela contratação do seguro.  

Enfim, os Incoterms têm esse objetivo, uma vez que se trata de regras 

internacionais, imparciais, de caráter uniformizador, que constituem toda a base 

dos negócios internacionais e objetivam promover sua harmonia. Na realidade, não 

impõem e sim propõem o entendimento entre vendedor e comprador, quanto às 

tarefas necessárias para deslocamento da mercadoria do local onde é elaborada 

até o local de destino final (zona de consumo): embalagem, transportes internos, 

licenças de exportação e de importação, movimentação em terminais, transporte e 

seguro internacionais etc.  

Origem: Os Incoterms surgiram em 1936 quando a Câmara Internacional do 

Comércio - CCI, com sede em Paris, interpretou e consolidou as diversas formas 

contratuais que vinham sendo utilizadas no comércio internacional. O constante 

aperfeiçoamento dos processos negocial e logístico, com este último absorvendo 

tecnologias mais sofisticadas, fez com que os Incoterms passassem por diversas 

modificações ao longo dos anos, culminando com um novo conjunto de regras, 

conhecido atualmente como Incoterms 2000. A partir de 1º de janeiro de 2011 

entrou em vigor a versão Incoterms 2010. 

Siglas: Representados por siglas de 3 letras, os termos internacionais de comércio 

simplificam os contratos de compra e venda internacional ao contemplarem os 

direitos e obrigações mínimas do vendedor e do comprador quanto às tarefas 

adicionais ao processo de elaboração do produto. Por isso, são também 

denominados "Cláusulas de Preço", pelo fato de cada termo determinar os 

elementos que compõem o preço da mercadoria, adicionais aos custos de 

produção. 

Significado Jurídico: Após agregados aos contratos de compra e venda, os 

Incoterms passam a ter força legal, com seu significado jurídico preciso e 
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efetivamente determinado. Assim, simplificam e agilizam a elaboração das 

cláusulas dos contratos de compra e venda. 

 

EXW – Ex Works 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para qualquer modalidade de transporte, 

inclusive a multimodal. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

A mercadoria é colocada à disposição do comprador no estabelecimento do 

vendedor, ou em outro local nomeado (fábrica, armazém, etc.), não 

desembaraçada para exportação e não carregada em qualquer veículo coletor;  

 Este termo representa obrigação mínima para o vendedor;  
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 O comprador arca com todos os custos e riscos envolvidos em retirar a 

mercadoria do estabelecimento do vendedor;  

 Desde que o Contrato de Compra e Venda contenha cláusula explícita a 

respeito, os riscos e custos envolvidos e o carregamento da mercadoria na 

saída, poderão ser do vendedor;  

 EXW não deve ser usado se o comprador não puder se responsabilizar, 

direta ou indiretamente, pelas formalidades de exportação;  

 Este termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte.  

FCA – Free Carrier 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para qualquer modalidade de transporte, 

inclusive a multimodal. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 O vendedor completa suas obrigações quando entrega a mercadoria, 

desembaraçada para a exportação, aos cuidados do transportador 

internacional indicado pelo comprador, no local determinado;  

 A partir daquele momento, cessam todas as responsabilidades do 

vendedor, ficando o comprador responsável por todas as despesas e por 

quaisquer perdas ou danos que a mercadoria possa vir a sofrer;  

 O local escolhido para entrega é muito importante para definir 

responsabilidades quanto à carga e descarga da mercadoria: se a entrega 

ocorrer nas dependências do vendedor, este é o responsável pelo 

carregamento no veículo coletor do comprador; se a entrega ocorrer em 

qualquer outro local pactuado, o vendedor não se responsabiliza pelo 

descarregamento de seu veículo;  
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 O comprador poderá indicar outra pessoa, que não seja o transportador, 

para receber a mercadoria. Nesse caso, o vendedor encerra suas 

obrigações quando a mercadoria é entregue àquela pessoa indicada;  

 Este termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte.  

FAS - Free Alongside Ship 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para o transporte marítimo e por águas internas. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 O vendedor encerra suas obrigações no momento em que a mercadoria é 

colocada ao lado do navio transportador, no cais ou em embarcações 

utilizadas para carregamento, no porto de embarque designado; 

 A partir daquele momento, o comprador assume todos os riscos e custos 

com carregamento, pagamento de frete e seguro e demais despesas; 

 O vendedor é responsável pelo desembaraço da mercadoria para 

exportação;  

 Este termo pode ser utilizado somente para transporte aquaviário (marítimo 

fluvial ou lacustre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
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FOB - Free on Board  

 

TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para o transporte marítimo e por águas internas. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 O vendedor encerra suas obrigações quando a mercadoria transpõe a 

amurada do navio (ship's rail) no porto de embarque indicado e, a partir 

daquele momento, o comprador assume todas as responsabilidades 

quanto a perdas e danos;  

 A entrega se consuma a bordo do navio designado pelo comprador, 

quando todas as despesas passam a correr por conta do comprador;  

 O vendedor é o responsável pelo desembaraço da mercadoria para 

exportação;  

 Este termo pode ser utilizado exclusivamente no transporte aquaviário 

(marítimo, fluvial ou lacustre).  

CFR - Cost and Freight 

 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
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TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para o transporte marítimo e por águas internas. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 O vendedor é o responsável pelo pagamento dos custos necessários para 

colocar a mercadoria a bordo do navio;  

 O vendedor é responsável pelo pagamento do frete até o porto de destino 

designado;  

 O vendedor é responsável pelo desembaraço da exportação;  

 Os riscos de perda ou dano da mercadoria, bem como quaisquer outros 

custos adicionais são transferidos do vendedor para o comprador no 

momento em há que a mercadoria cruze a murada do navio;  

 Caso queira se resguardar, o comprador deve contratar e pagar o seguro 

da mercadoria; 

 Cláusula utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo, 

fluvial ou lacustre).  

CIF - Cost, Insurance and Freight 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para o transporte marítimo e por águas internas. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 A responsabilidade sobre a mercadoria é transferida do vendedor para o 

comprador no momento da transposição da amurada do navio no porto de 

embarque;  

 O vendedor é o responsável pelo pagamento dos custos e do frete 

necessários para levar a mercadoria até o porto de destino indicado;  

 O comprador deverá receber a mercadoria no porto de destino e daí para a 

frente se responsabilizar por todas as despesas;  

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
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 O vendedor é responsável pelo desembaraço das mercadorias para 

exportação;  

 O vendedor deverá contratar e pagar o prêmio de seguro do transporte 

principal; 

 O seguro pago pelo vendedor tem cobertura mínima, de modo que 

compete ao comprador avaliar a necessidade de efetuar seguro 

complementar;  

 Os riscos a partir da entrega (transposição da amurada do navio) são do 

comprador;  

 Cláusula utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo, 

fluvial ou lacustre).  

CPT - Carriage Paid To 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para qualquer modalidade de transporte, 

inclusive a multimodal. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 O vendedor contrata e paga o frete para levar as mercadorias ao local de 

destino designado; 

 A partir do momento em que as mercadorias são entregues à custódia do 

transportador, os riscos por perdas e danos se transferem do vendedor 

para o comprador, assim como possíveis custos adicionais que possam 

incorrer;  

 O vendedor é o responsável pelo desembaraço das mercadorias para 

exportação;  

 Cláusula utilizada em qualquer modalidade de transporte.  

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
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CIP - Carriage and Insurance Paid to 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para qualquer modalidade de transporte, 

inclusive a multimodal. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 Nesta modalidade, as responsabilidades do vendedor são as mesmas 

descritas no CPT, acrescidas da contratação e pagamento do seguro até o 

destino; 

 A partir do momento em que as mercadorias são entregues à custódia do 

transportador, os riscos por perdas e danos se transferem do vendedor 

para o comprador, assim como possíveis custos adicionais que possam 

incorrer; 

 O seguro pago pelo vendedor tem cobertura mínima, de modo que 

compete ao comprador avaliar a necessidade de efetuar seguro 

complementar; 

 Cláusula utilizada em qualquer modalidade de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
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DAF - Delivered At Frontier 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para qualquer modalidade de transporte, 

inclusive a multimodal. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 O vendedor deve entregar a mercadoria no ponto combinado na fronteira, 

porém antes da divisa aduaneira do país limítrofe, arcando com todos os 

custos e riscos até esse ponto;  

 A entrega é feita a bordo do veículo transportador, sem descarregar;  

 O vendedor é responsável pelo desembaraço da exportação, mas não pelo 

desembaraço da importação;  

 Após a entrega da mercadoria, são transferidos do vendedor para o 

comprador os custos e riscos de perdas ou danos causados às 

mercadorias;  

 Cláusula utilizada para transporte terrestre.  

DES - Delivered Ex-Ship 

 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
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TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para o transporte marítimo e por águas internas. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 O vendedor deve colocar a mercadoria à disposição do comprador, à bordo 

do navio, não desembaraçada para a importação, no porto de destino 

designado;  

 O vendedor arca com todos os custos e riscos até o porto de destino, antes 

da descarga; 

 Este termo somente deve ser utilizado para transporte aquaviário 

(marítimo, fluvial ou lacustre). 

DEQ - Delivered Ex-Quay 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para o transporte marítimo e por águas internas. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 A responsabilidade do vendedor consiste em colocar a mercadoria à 

disposição do comprador, não desembaraçada para importação, no cais do 

porto de destino designado;  

 O vendedor arca com os custos e riscos inerentes ao transporte até o porto 

de destino e com a descarga da mercadoria no cais;  

 A partir daí a responsabilidade é do comprador, inclusive no que diz 

respeito ao desembaraço aduaneiro de importação;  

 Este termo deve ser utilizado apenas para transporte aquaviário (marítimo, 

fluvial ou lacustre). 

 

 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
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DDU - Delivered Duty Unpaid 

 

TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para qualquer modalidade de transporte, 

inclusive a multimodal. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 O vendedor deve colocar a mercadoria à disposição do comprador, no 

ponto de destino designado, sem estar desembaraçada para importação e 

sem descarregamento do veículo transportador;  

 O vendedor assume todas as despesas e riscos envolvidos até a entrega 

da mercadoria no local de destino designado, exceto quanto ao 

desembaraço de importação;  

 Cabe ao comprador o pagamento de direitos, impostos e outros encargos 

oficiais por motivo da importação;  

 Este termo pode ser utilizado para qualquer modalidade de transporte. 

DDP - Delivered Duty Paid 

 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais2.asp
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TIPO DE TRANSPORTE: Utilizado para qualquer modalidade de transporte, 

inclusive a multimodal. 

LEGENDA: AZUL VENDEDOR / VERMELHO COMPRADOR 

 O vendedor entrega a mercadoria ao comprador, desembaraçada para 

importação no local de destino designado;  

 É o INCOTERM que estabelece o maior grau de compromisso para o 

vendedor, na medida em que o mesmo assume todos os riscos e custos 

relativos ao transporte e entrega da mercadoria no local de destino 

designado;  

 Não deve ser utilizado quando o vendedor não está apto a obter, direta ou 

indiretamente, os documentos necessários à importação da mercadoria;  

 Embora esse termo possa ser utilizado para qualquer meio de transporte, 

deve-se observar que é necessária a utilização dos termos DES ou DEQ 

nos casos em que a entrega é feita no porto de destino (a bordo do navio 

ou no cais).  

INCOTERMS 2010 

A partir de 1º de janeiro de 2011 entrou em vigor a versão Incoterms 2010, que não 

incorpora quatro termos da versão 2000 e inclui dois novos termos, reduzindo de 

treze para onze o número de Incoterms. Observe-se, entretanto, que as versões 

2000 e anteriores continuam valendo e podem ser aplicadas desde que haja 

vontade manifesta das partes envolvidas. 

Incoterms não recepcionados pela versão 2010: 

• DAF (Delivered At Frontier) 

• DES (Delivered Ex-Ship) 

• DEQ (Delivered Ex-Quay) 

• DDU (Delivered Duty Unpaid) 

Incoterms incluídos na versão 2010: 

• DAT (Delivered at Terminal) 

• DAP (Delivered at Place)  

Nos dois novos termos (DAT e DAP) pode ser adotada qualquer modalidade de 

transporte.  

Para os termos FOB (Free on Board), CFR (Cost and Freight) e CIF (Cost, 

Insurance and Freight) há uma mudança importante dos Incoterms 2000 para os 
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Incoterms 2010: a entrega da mercadoria deixa de ser na amurada do navio para 

ser a bordo do navio, o que evita erros de interpretação das regras. 

Os Incoterms 2010 foram discriminados pela International Chamber of Commerce 

(ICC), em sua Publicação Nº 715E, de 2010. A Resolução Camex nº 21, de 07 de 

abril de 2011 relaciona os códigos que deverão ser adotados para fins de 

identificação de venda praticada, nos documentos e registros de controle dos 

órgãos da Administração Federal.  

 

Fonte: Aprendendo a Exportar, MDIC (2016). 

http://www.iccwbo.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1311715093.pdf
http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1311715093.pdf
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FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO 

O financiamento das exportações também tem o objetivo de propiciar maior 

competitividade aos produtos destinados ao mercado externo. O financiamento 

aplica-se tanto à produção como à comercialização externa dos bens. 

BNDES Exim 

Trata-se de linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) para financiar a exportação de bens e serviços 

brasileiros em condições competitivas. 

Produto BNDES Exim Pré-embarque 

O produto BNDES Exim Pré-embarque apoia a produção de bens e de 

serviços destinados à exportação por meio de linhas de financiamento com 

condições específicas. 

Beneficiários 

Empresas exportadoras, de qualquer porte, constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sede e administração no país. Caso o cliente não seja o 

produtor dos bens a serem exportados – como acontece com trading company, 

empresa comercial exportadora ou cooperativa –, os recursos serão transferidos 

diretamente às empresas produtoras dos bens objeto do financiamento. 

Itens Financiáveis 

 Produção destinada à exportação de bens indicados na relação de produtos 

financiáveis aprovada pelo BNDES. Os bens devem apresentar índice de 

nacionalização mínimo de 60%, em valor e em peso, calculado conforme 

Critérios e Instruções para Cálculo de Índice de Nacionalização, ou estar 

enquadrados no Processo Produtivo Básico (PPB); 

 Serviços de projeto básico e de detalhamento de engenharia. 

Condições Financeiras 

O programa BNDES PSI – Exportação Pré-Embarque, durante seu período 

de vigência, oferece condições financeiras mais favoráveis para a produção de 

bens de capital destinados à exportação, na fase pré-embarque. 

O BNDES Exim Pré-embarque dispõe de cinco linhas de financiamento, com 

condições financeiras específicas, como taxa de juros e prazo: 

 BNDES Exim Pré-embarque: financiamento à produção nacional de bens 

 BNDES Exim Pré-embarque Ágil: financiamento à produção nacional de 

bens a serem exportados associado a um Compromisso de Exportação; 
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 BNDES Exim Pré-embarque Especial: financiamento à produção nacional 

de bens a serem exportados vinculado ao incremento das exportações totais 

da empresa; 

 BNDES Exim Pré-embarque Empresa-Âncora: financiamento à produção 

nacional de bens fabricados por micro, pequenas e médias empresas a 

serem exportados por meio de empresa exportadora (Empresa-Âncora); 

 BNDES Exim Pré-embarque Automóveis: financia, na fase pré-embarque, a 

produção destinada à exportação de automóveis de passeio. 

Informações adicionais no endereço eletrônico: 

www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_ 

Financeiro/Produtos/BNDES_Exim/produto_eximpre.html. 

Produto BNDES Exim Pós-embarque 

O BNDES apoia a comercialização, no exterior, de bens e de serviços brasileiros 

por meio do produto BNDES Exim Pós-embarque, que dispõe de duas 

modalidades: 

 Supplier’s credit: a colaboração financeira consiste no refinanciamento ao 

exportador e ocorre por meio da apresentação ao BNDES de títulos ou de 

documentos do principal e dos juros do financiamento concedido pelo 

exportador ao importador. Esses títulos são descontados pelo BNDES, 

sendo o resultado do desconto liberado à empresa exportadora; 

 Buyer’s credit: nessas operações, os contratos de financiamento são 

estabelecidos diretamente entre o BNDES e a empresa importadora, com 

interveniência do exportador. As operações são analisadas caso a caso, 

podendo atender a estruturas específicas de garantia e de desembolso. Por 

terem condições diferenciadas e envolverem diretamente o importador, 

possuem custo relativo mais elevado que a modalidade supplier’s credit, 

além de possuírem prazo de análise mais longo. 

Beneficiários 

Empresa exportadora de bens e/ou serviços, constituída sob as leis 

brasileiras e que tenha sede e administração no país, incluindo trading company e 

empresa comercial exportadora. 
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Observação: na modalidade de crédito ao comprador (buyer’s credit), no apoio às 

exportações brasileiras, podem ser clientes entidades de direito público ou privado 

estrangeiras sediadas no exterior. 

Itens Financiáveis 

Bens constantes na relação de produtos financiáveis aprovada pelo BNDES. 

Informações adicionais disponíveis no endereço eletrônico: 

www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_ 

Financeiro/Produtos/BNDES_Exim/produto_eximpos.html. 

Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre Cambiais 

de Exportação ou Cambiais Entregues (ACE) 

O Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) é uma antecipação de 

recursos em moeda nacional (reais) ao exportador, por conta de uma exportação a 

ser realizada no futuro. O Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE) é uma 

antecipação de recursos em moeda nacional (reais) ao exportador, após o 

embarque da mercadoria para o exterior, mediante a transferência ao banco dos 

direitos sobre a venda a prazo. As modalidades se destinam às empresas 

exportadoras ou produtores rurais com negócios no exterior que necessitam de 

capital de giro e/ou de recursos para financiar a fase de produção (ACC) ou a de 

comercialização (ACE). 

Principais vantagens 

 Taxas de juros internacionais; 

 Adiantamento de até 100% do valor da exportação, com prazo de 

pagamento de até 750 dias nas fases pré-embarque (ACC) e pós-embarque 

(ACE); 

 Capital de giro de até 360 dias antes do embarque do bem exportado (ACC); 

 Recebimento à vista das vendas ao exterior realizadas a prazo; 

 Isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); 

 Possibilidade de contratação via Internet – ACC/ACE Automático –, com 

agilidade e segurança. 

Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) 

O PROEX é o principal instrumento público de apoio às exportações 

brasileiras de bens e serviços. O Banco do Brasil atua com exclusividade como o 

agente financeiro da União responsável pela sua gestão. Criado com o objetivo de 
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conceder às exportações condições equivalentes às do mercado internacional, o 

Programa está disponível em duas modalidades operacionais: financiamento e 

equalização. 

PROEX Financiamento 

Financiamento direto ao exportador brasileiro ou importador, com recursos 

financeiros obtidos no Tesouro Nacional. Essa modalidade de apoio está voltada 

fundamentalmente para o atendimento a micro, pequena e média empresa. O 

financiamento destina-se às empresas brasileiras exportadoras de bens e de 

serviços com faturamento bruto anual de até R$ 600 milhões. 

Principais vantagens 

 Prazo de 60 dias a dez anos, definidos de acordo com o valor da mercadoria 

ou a complexidade do serviço prestado; 

 Parcela financiada de até 100% do valor da exportação para os 

financiamentos com prazo de até dois anos, e de até 85% do valor da 

exportação nos demais casos; 

 Taxas de juros praticadas no mercado internacional; 

 Pagamento em parcelas semestrais, iguais e consecutivas; 

 Não há limite mínimo de valor ou de quantidade de mercadoria por operação 

ou embarque; 

 Garantias – aval, fiança, carta de crédito de instituição financeira de primeira 

linha ou seguro de crédito à exportação. 

PROEX Equalização 

Neste caso, a exportação brasileira é financiada pelas instituições 

financeiras estabelecidas no país ou no exterior, e o PROEX arca com parte dos 

encargos financeiros incidentes, de forma a tornar as taxas de juros equivalentes 

às praticadas internacionalmente. A modalidade “equalização” destina-se às 

empresas brasileiras de qualquer porte, exportadoras de bens e serviços, tendo 

como beneficiário da equalização as instituições financeiras financiadoras. 

Principais vantagens 

 As características do financiamento (prazo e percentual financiável, taxa de 

juros e garantias) podem ser livremente pactuadas entre as partes, e não 

necessariamente devem coincidir com as condições de equalização; 
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 Prazo de 60 dias a dez anos, definidos de acordo com o valor da mercadoria 

ou a complexidade dos serviços prestados; 

 Percentual equalizável de até 85% do valor da exportação; 

 O pagamento ao financiador ocorre por intermédio da emissão de Notas do 

Tesouro Nacional, da Série I (NTN-I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Invest & Export Brasil, Aprendendo a Exportar, 2016. 
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Check list: 
 

 Nunca finalizar um acordo antes de visitar o mercado; 

 Tente visitar 2 ou 3 clientes potenciais, para dar-lhe uma base de 
comparação; 

 Certifique-se de organizar tempo suficiente para realizar programas nos 
lugares certos e com as pessoas certas; 

 Reveja a lista de verificação - e garanta que você tem preço e prazo de 
entrega capaz de cumprir com os compromissos; 

 Prepare-se com informações sobre o país e sobre o negócio - para 
apresentar-se bem informado; 

 Esteja pronto para enviar um e-mail dentro de 48 horas, reconhecendo os 
pontos principais da reunião e buscando a resposta do potencial cliente / 
parceiro de negócios. 

 Contato com consulados, embaixadas brasileiras,  

 Câmaras de comércio bilaterais, associações/ federações industriais ou 
comerciais 

 Pesquise um pouco sobre os países a serem visitados, por exemplo:  

 - Sua história,  

 - A situação econômica e política atual,  

 PRIMEIROS PASSOS  

 - Principais produtos de exportação e importação,  

 - População, área, renda per capita, balança comercial, PIB,  

 - Variáveis culturais em uma negociação  

 Estude o cliente ou fornecedor antes da reunião.  

 •Formule questões a serem feitas durante a reunião.  

 •Vista-se de acordo com a cultura local.  

 •Seja pontual.  

 •Trate com formalidade.  

 •Seja objetivo e focado nas reuniões.  

 •Ouça mais e fale menos.  

 Tenha postura profissional e ética. Não prometa o que não pode cumprir.  

 •Peça um catálogo ou folder da empresa ou da linha de produtos.  

 •Souvenirs são bem aceitos em alguns países.  

 •Aproveite os intervalos entre as reuniões para fazer os relatórios das 
reuniões já realizadas. Caso tenha dúvidas ainda dá tempo para ligar e 
confirmar alguma informação.  

 •Sempre que possível mantenha contato telefônico com seu escritório.  

 Organize todos os materiais recebidos durante as reuniões.  

 •Revise os relatórios de viagens.  

 •Envie e-mail à todos os visitados agradecendo a reunião.  

 •Follow up das ações a serem tomadas.  

 •Mantenha os visitados atualizados de suas ações.  

 •Estabeleça metas e prazos para cada ação.  
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Planear a sua viagem de negócios no exterior 
Numa fase inicial do processo de exportação, a visita no mercado ajuda para você 
ver por si mesmo qual mercado oferece as melhores oportunidades e onde 
concentrar seus esforços. Ter um plano em prática realmente ajuda a obter o 
máximo de sua viagem. 
 
Determinar onde e quando visitar 

Não há regras sobre quanto tempo deve levar para visitar um mercado, mas 
uma coisa é clara: você deve sempre visitar antes de entrar em qualquer acordo 
com potenciais agentes, distribuidores ou outros parceiros de negócios que 
poderiam influenciar suas relações futuras nesse mercado. 

A escolha do mercado vai depender do trabalho já feito em pesquisas pelos 
sites e fontes mencionados nas atividades do modelo. Ao invés de visitar apenas 
um cliente em potencial ou agente, considere visitar vários para dar-lhe uma base 
de comparação. Deixe sempre o mais prospectivo por último - quando você está 
melhor preparado para lidar com as dúvidas e avaliar o ajuste com o que você quer 
fazer. Não assumir mais do que um ou dois mercados para começar. Concentre 
seu esforço para ter uma chance muito maior de sucesso. 
 
Planeje sua viagem, pelo menos, seis semanas de antecedência 
Seu consultor de exportação irá ajudá-lo a planejar sua visita e fazer contato com 
o escritório, estado ou governo e câmaras de comércio que podem ajudá-lo. Um 
dos melhores investimentos que você pode fazer em uma viagem bem-sucedida é 
garantir um programa planejado e organizado. No planejamento de sua visita tomar 
nota das férias e festas religiosas que ocorrem no momento da sua visita planejada. 
 
Faça uma leitura básica sobre o país 

As primeiras impressões são fundamentais. Se você nunca visitou esse país 
antes e não sabe muito sobre isso, entrar na internet e ler a partir de uma variedade 
de fontes. Descobrir algo sobre o país e seu modo de vida. Não considere esta 
leitura para articular um ponto de vista sobre o país ou entrar em um debate - mas 
sim para permitir que você faça perguntas interessantes, bem informadas - e 
demonstrar um bom conhecimento comercial para as pessoas que encontrar. 
 
Rever sua estratégia no mercado: 

Na preparação para exportação você já terá desenvolvido uma estratégia de 
exportação/Plano de exportação.  

 Reveja sua proposta de venda, você pode querer melhorá-la ou adicionar 
algumas especificidades para este mercado.  

 Colocar no papel exatamente o que você quer alcançar com esta visita e, se 
possível, as reuniões individuais que você está programando; 

 Desenvolver uma série de perguntas que você quer fazer em cada tipo de 
reunião.  

As perguntas podem incluir: 

 Que papel o seu produto faria na estratégia de negócios; 

 Como propõem para comercializar o seu produto; 

 Que recursos eles se comprometem a utilizar; 

 Termos de pagamento; 

 Acordo de não divulgação antes de maiores discussões; 
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Lista de verificação para reuniões de negócios e viajar para o exterior 

 Agendar reuniões antes de deixar o país - As empresas devem determinar 
se um intérprete será necessário e tomar todas as providências necessárias 
antes de chegar. LEMBRETE: Língua de negócios é geralmente mais 
técnico do que o discurso coloquial com que muitos viajantes estão 
familiarizados e os erros podem sair caros. 

 Preparar novos cartões de visita em linguagens apropriadas - Na maioria 
dos países, a troca de cartões de visita em qualquer primeiro encontro é 
considerada uma parte básica de boas maneiras empresariais. Por uma 
questão de cortesia, o melhor é levar cartões de visita impressos tanto em 
Inglês e na língua do país a ser visitado.  

 Preparar para condições climáticas adversas - as condições meteorológicas 
sazonais nos países visitados são susceptíveis a alterações. 

 Verificar adaptações - A corrente elétrica - Um transformador e / ou 
adaptador de tomada podem ser necessários para demonstrar os produtos 
da empresa e utilizar aparelhos elétricos pessoais. 

 Administrar o Dinheiro - Os bancos nacionais poderão fornecer uma lista de 
agências no exterior, taxas de câmbio e cheques de viagem. 

 Verificar Transporte - As empresas devem se preparar para qualquer viagem 
dentro do país através de transportes públicos ou privados. 

 Preparar Comunicação - as pessoas devem deixar números de telefone e 
números de fax e um itinerário com os funcionários da empresa em caso de 
uma emergência. 

 Analisar Cultura - As pessoas devem familiarizar-se com traços culturais 
básicos, tais como sinais de mão, sinais de rua, e cortesia básica. 

 Analisar Mercadorias estrangeiras - Os indivíduos devem estar cientes dos 
regulamentos aduaneiros. 

 
 
 

Cada preparação de viagem é diferente uma da outra não apenas pelo local a 
ser visitado, mas pela forma de encarar os procedimentos antes da viagem. 

 
Fonte: Adaptado de UNZCO, Australian Government e Abracomex, 2016. 
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Comunicação entre o exportador e o importador 

É o elo principal entre a oferta e a demanda. A ausência de comunicação 

impossibilita o desenvolvimento da operação comercial. Dada a importância da boa 

impressão inicial quando dos primeiros contatos com empresas estrangeiras 

importadoras, o exportador deve ter presente os seguintes cuidados: 

 Na correspondência comercial, utilizar papel timbrado com o endereço e o 

nome da empresa, incluindo e-mail e endereço de homepage, se houver; 

 Redigir o texto das cartas de forma breve, clara e precisa e, se possível, no 

idioma do destinatário (importador estrangeiro), quando não em inglês; 

 Não utilizar termos como “empresa tradicional” ou exaltar qualidades da 

empresa não diretamente relacionadas com a atividade ou o produto a ser 

exportado. 

Para o importador, são relevantes: 

 Perfil da empresa – data de fundação, experiência exportadora, número de 

empregados, dimensões da fábrica, equipamentos utilizados, referências 

bancárias etc. O fornecimento de produtos a empresas multinacionais 

estabelecidas no Brasil constitui boa referência, especialmente para a 

empresa que ainda não exporta; 

 Descrição dos produtos – folhetos ou catálogos a serem encaminhados ao 

importador devem conter o endereço da empresa (inclusive fax, e-mail, sítio) 

e ilustrações fotográficas dos produtos. Cada produto pode ser identificado 

por um número, o que facilita a referência à respectiva descrição (dimensão, 

volume, identificação do material utilizado, entre outras características); 

 Lista de preços – deve indicar preço FOB e/ou CIF de venda e não deve ser 

incorporada ao catálogo, uma vez que os preços podem mudar. Por isso, é 

mais apropriado utilizar folha avulsa, que seguirá com o catálogo. 

Negociação com o importador 

 Classificar corretamente a mercadoria é fundamental 

 Negociar (frete, seguro, local de embarque e desembarque e desembaraço 

aduaneiro) 

 Elaborar a planilha de preço:  

Preço interno = custo total + lucros + tributos 
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Preço externo = preço interno – tributos – despesas internas + despesas 

externas 

 Ser pontual incluindo no prazo final: tempo de elaboração do produto, 

prazo de embarque e prazo do transporte 

 Modalidades de pagamentos: antecipado, à vista do recebimento do 

produto, carta de crédito e cartão de crédito 

Elaboração da fatura Pro Forma 

Anotar tudo o que foi negociado com o importador e transcrever para a fatura pro 

forma. 

Envio de fatura Pro Forma ao importador 

Enviar a fatura pro forma para que possa ser gerado o pedido de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Invest & Export Brasil, 2016. 
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EXIGÊNCIAS PARA ENTRADA DO PRODUTO NA UNIÃO EUROPÉIA 

As principais certificações necessárias para os alimentos na Europa:  

Certificação de Produtos Orgânicos: http://ibd.com.br/pt/IbdOrganico.aspx 

http://www.organicsnet.com.br/certificacao/manual-certificacao/ 

Implantação de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC e Boas Práticas de 

Fabricação – BPF: 

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/legislation/index_en.htm 

Qualquer produto alimentício deverá atender as resoluções apresentadas nos quadros abaixo. 

REGULAMENTOS DESCRIÇÃO 

1169/2011 

Relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os gêneros 
alimentícios. 
Fonte: 

http://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN 

834/2007 

Relativo à produção biológica e rotulagem dos produtos biológicos e que revoga 
o Regulamento (CEE) n. º 2092/91. 
Fonte: 

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&fro
m=EN 

1333/2008 

O presente regulamento estabelece normas relativas aos aditivos utilizados nos 
gêneros alimentícios 
Fonte:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&from=EN 

1334/2008 

O presente regulamento estabelece normas relativas aos aromas alimentares e 
ingredientes alimentares com propriedades aromatizantes utilizados nos e sobre 
os gêneros alimentício 
Fonte: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1334&from=EN 

1935/2004 

O presente regulamento visa garantir o funcionamento eficaz do mercado interno 
no que respeita à colocação no mercado materiais e objetos destinados a entrar 
direta ou indiretamente em contato com os alimentos 
Fonte: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&from=EN 

1337/2013 

Estabelece regras para a aplicação do Regulamento (UE) n. º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita à indicação do país de 
origem ou local de proveniência da carne fresca, refrigerada e congelada, de 
suínos, ovinos, caprinos e aves domésticas 
Fonte:   

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1337&from=EN 

Controle de resíduos de pesticidas no interior e à superfície dos gêneros alimentícios de origem 
vegetal ou animal 

1107/2009 

O presente regulamento estabelece as regras aplicáveis à aprovação das 
substâncias ativas, protetores de fito toxicidade e agentes sinérgicos que os 
produtos fitos farmacêuticos contêm ou pelos quais são constituídos, e as regras 
aplicáveis aos adjuvantes e aos co-formulantes. 

396/2005 

O presente regulamento estabelece, de acordo com os princípios gerais 
constantes do Regulamento (CE) n.o 178/2002, em particular a necessidade de 
garantir um elevado nível de proteção dos consumidores, disposições 
comunitárias harmonizadas relativas aos limites máximos de resíduos de 
pesticidas no interior e à superfície dos gêneros alimentícios e dos alimentos para 
animais, de origem vegetal ou animal. 

788/2012 
Relativa a um programa de controlo coordenado plurianual da União para 2013, 
2014 e 2015, para garantir a conformidade com os níveis máximos de resíduos 

http://ibd.com.br/pt/IbdOrganico.aspx
http://www.organicsnet.com.br/certificacao/manual-certificacao/
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/legislation/index_en.htm
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de pesticidas e para avaliar a exposição dos consumidores a resíduos de 
pesticidas nos e sobre os alimentos de origem vegetal e animal. 

669/2009 

O presente regulamento estabelece regras relativas aos controlos oficiais 
reforçados a efetuar em conformidade com o disposto no n.o 5 do artigo 15.o do 
Regulamento (CE) n.o 882/2004, nos pontos de entrada nos territórios 
mencionados no seu anexo I, às importações dos alimentos para animais e 
gêneros alimentícios de origem não animal enumerados no anexo I do presente 
regulamento. 

540/2011 
Apresenta substâncias ativas aprovadas para a utilização em produtos fito 
farmacêuticos 

595/2015 
Apresenta os limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à superfície 
dos alimentos de origem vegetal e animal e a avaliar a exposição dos 
consumidores a estes resíduos 

Controlo sanitário de produtos alimentares de origem não animal 

852/2004 

O presente regulamento estabelece as regras gerais destinadas aos operadores 
das empresas do setor alimentar no que se refere à higiene dos gêneros 
alimentícios, tendo em particular consideração os seguintes princípios:  
a) os operadores do setor alimentar são os principais responsáveis pela 
segurança dos gêneros alimentícios;  
b) a necessidade de garantir a segurança dos gêneros alimentícios ao longo da 
cadeia alimentar, com início na produção primária;  
c) no caso dos gêneros alimentícios que não possam ser armazenados com 
segurança à temperatura ambiente, a importância da manutenção da cadeia do 
frio, em especialmente para os alimentos congelados;  
d) a aplicação geral dos procedimentos base ados nos princípios APPCC, 
associadas à observância de boas práticas de higiene, deve reforçar a 
responsabilidade dos operadores das empresas do setor alimentar;  
e) os códigos de boas práticas constituem um instrumento valioso para auxiliar 
os operadores das empresas do setor alimentar, a todos os níveis da cadeia 
alimentar, na observância das regras de higiene e dos princípios APPCC;  
f) a necessidade de serem estabelecidos critérios microbiológicos e requisitos de 
controlo da temperatura baseados numa avaliação científica do risco;  
g) a necessidade de assegurar que os gêneros alimentícios importados 
respeitem, pelo menos, os mesmos padrões em termos de higiene que os 
gêneros alimentícios produzidos na Comunidade ou padrões equivalentes.  
O presente regulamento aplica-se em todas as fases da produção, transformação 
e distribuição de alimentos, sem prejuízo de requisitos mais específicos em 
matéria de higiene dos gêneros alimentícios. 

Os riscos alimentares presentes a nível da produção primária devem ser 
identificados e controlados adequadamente, a fim de assegurar a consecução 
dos objetivos do presente regulamento. 

A aplicação dos princípios da análise dos perigos e do controlo dos pontos críticos 
(APPCC) à produção primária não é ainda exequível de um modo geral. No 
entanto, os códigos de boas práticas deverão incentivar a utilização das práticas 
higiénicas adequadas 

A implementação bem-sucedida dos processos baseados nos princípios APPCC 
requer a plena cooperação e o empenhamento do pessoal das empresas do setor 
alimentar. Para tanto, esse pessoal deverá receber formação. 
Fonte: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&from=EN 

2073/2005 

O presente regulamento estabelece os critérios microbiológicos para certos 
microrganismos e as regras de execução a cumprir pelos operadores das 
empresas do setor alimentar quando aplicarem as medidas de higiene gerais e 
específicas referidas no artigo 4º do Regulamento (CE) n.o 852/2004. A 
autoridade competente deve verificar o cumprimento das regras e critérios 
estabelecidos no presente regulamento em conformidade com o Regulamento 
(CE) nº 882/2004, sem prejuízo do seu direito de realizar outras amostragens e 
análises a fim de detectar e quantificar outros microrganismos, suas toxinas ou 
metabolitos, quer no quadro da verificação dos processos, quer em relação a 
gêneros alimentícios suspeitos de serem perigosos, quer ainda no contexto de 
uma análise de riscos. 
Fonte: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R2073&from=EN 
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Rastreabilidade, conformidade e responsabilidade em matéria de gêneros alimentícios e de 
alimentos para animais 

178/2002 

O presente regulamento prevê os fundamentos para garantir um elevado nível de 
proteção da saúde humana e dos interesses dos consumidores em relação aos 
gêneros alimentícios, tendo nomeadamente em conta a diversidade da oferta de 
gêneros alimentícios, incluindo produtos tradicionais, e assegurando, ao mesmo 
tempo, o funcionamento eficaz do mercado interno. Estabelece princípios e 
responsabilidades comuns, a maneira de assegurar uma sólida base científica e 
disposições e procedimentos organizacionais eficientes para servir de base à 
tomada de decisões em questões de segurança dos gêneros alimentícios e dos 
alimentos para animais. 
Fonte: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=EN 
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Princípios e normais gerias da legistlação alimentar - 

Regulamento (CE) n° 178/2002 - seção 4

Buscar diretiva 93/43/CEE. Estabelece as regras gerais de higiene 

dos generos alimenticios e os processos de controle do 

cumprimento dessas regras.

Rastreabilidade - Regulamento (CE) n° 178/2002 - artigo 18°

Higiene dos generos alimentícios - Regulamento (CE) n° 

852/2004

> Ler item (12) - "amarração" com sistema HACCP; pág 4.

> Ler item (15) - "amarração" do HACCP com Codex; pág 5.

Higiene dos generos alimentícios de origem animal - 

Regulamento (CE) ° 853/2004

Produto deve ser acompanhado por certificado fitossanitário

Submetido à controle aduaneiro no ponto de entrada

Importado por importador registrado no registro oficial da EU

Notificar a estancia aduaneira antes da chegada do produto no 

ponto de entrada

Requisitos suplementares

Os seguintes produtos possuem requisitos específicos para sua 

entrada na EU:

> plantas oleaginosas e fibras, cereais, hortícolas, beterrrabas, 

plantas forrgeiras e ornamentais

Diretiva 200/29/CE - Estabelce requsitos quanto à introdução de 

organismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais

Convenção Fitossanitária Internacional (CFI)

Acordo OMC relativo à aplicação de medidas sanitárias e 

fitossanitárias

Sanitários e Fitossanitários

Requisitos de segurança dos generos 

alimenticios e dos alimentos para animais

Fitossanidade

Requisitos gerais

Legislação EU
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Fonte: Fonte: União Europeia - http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm 

 

Regulamento (CE) n° 1013/2006 - Dispõe que todos os 

resíduos que deem entrada na EU sejam previamente 

autorizados e notificados às autoridades.

Resíduos radioativos tem requsitos específicos e seguem 

Diretiva 2006/117/EURATOM

Devem cumprir requisitos básicos em matéria de composição e 

possiblidade de valorização, visando promover reutilização da 

embalagem através da reciclagem;

As embalagens devem:

> ter o valor e peso mínimos;

> conter quantidades mínimas de substancias perigosas (em 

especial metais pesados)

> Podem ser reutilizadas, valorizadas e recicladas;

> Indicar no rótulo sua composição (para facilitar seu 

recolhimento, reutilização e valorização);

Requisitos específicos, consultar:

> Regulamento (CE) ° 1882/2003;

> Regulamento (CE) n° 219/2009;

> Diretiva 2014/12;

> Diretiva 2005/20;

> Diretiva 2013/2;

> Diretiva 2015/720.

Ambientais / Sustentáveis Gestão dos Resíduos

Resíduos de embalagem -  Conforme Diretiva 94/62/CE
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Fornecer produtos que obdeçam os requisitos de segurança 

geral conforme diretiva 2001/95/CE

Informar consumidores dos riscos eventualmente 

associados aos produtos e de quaisquer precauções a 

tomar

Notificar autoridades competentes se descobrirem que um 

produto é perigoso

Avaliação de Conformidade

Auditorias realizadas, quando necessário, com objetivo da 

verificação se os requisitos essenciais fixados nas diretivas de 

harmonização técnica

Indicador de cuprimento com todos os requisitos e que passou 

por importantes procedimentos de avaliação da conformidade

Marca <<CE>> é constituida pela identificação do organismo 

notificado envolvido na avaliação (quando exigido);

É colocados no produto, na sua embalagem ou no documento 

que o acompanha

Permite comercializar o produto na EU

Representante autorizado na EU
Devem ser nomeados representates autorizados estabelecidos 

na EU para ajam em nome do exportador do produto.

Regulamento (CE) n° 764/2008 - Dispõe sobre 

procedimentos para a aplicação de regras técnicas 

nacionais a produtos comercializados na EU

Regulamento (CE) n° 765/2008 - Dispões sobre a 

acreditação e fiscalização do mercado

Decisão 768/2008 - Dispõe sobre a marcação CE de 

conformidade e avaliação de conformidade

Devem respeitar os requisitos sanitários e ambientais

Regras gerais conforme diretiva 94/62/CE

Dimensões das embalagens conforme diretiva 2007/45/CE

Regras especiais relativas aos materiais e objetos 

destinados a entrar em contato com os alimentos - 

Regulamento (CE) n° 1935/2004

Embalagens feitas de madeira - Podem estar sujeitas em 

acordo com a Diretiva 2000/29

Madeiras utilizadas nas embalagens  devem estar com 

tratamento adequados e conforme medidas fitosanitárias de 

acordo com Diretiva 2004/102/CE

Regras gerais conforme Regulamento (EU) n° 1169/2011

Garantir a proteção da saude, segurança e interesse dos 

consumidores

Conteudo

composição

segurança da utilização

precauções especiais

Rótulo ecologico - Conforme Regulamento (CE) n° 66/2010

Rotulagem
Assegurar disponibilização de informações sobre o produto

Técnicos

Segurança dos Produtos

Normalização Técnica - Princípios básicos 

da política de normailização conforme 

resolução 85/C136/01

Marcação <<CE>>

Embalagens
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 APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM DOS PRODUTOS 
EXPORTADOS 

No quadro 1 encontra-se as legislação e requisitos relacionados a entrada 

de alimentos na União Europeia. Lembrando que são exigências básicas que 

servem para qualquer tipo de alimento, dependendo do produto poderá conter 

mais exigências relacionadas, principalmente se estes foram de origem animal, 

que possuem mais requisitos a serem cumpridos. As exigências descritas estão 

classificadas em: Rotulagem, Controle de resíduos de pesticidas no interior e à 

superfície dos gêneros alimentícios de origem vegetal ou animal, Controlo 

sanitário de produtos alimentares de origem não animal e Rastreabilidade, 

conformidade e responsabilidade em matéria de gêneros alimentícios e de 

alimentos para animais. 

Quadro 1 – Exigência da União Europeia com relação a rotulagem de produtos 
alimentícios 

ROTULAGENS PARA OS PRODUTOS ALIMENTARES 

NOME DO 
ALIMENTO 

O nome do género alimentício será a sua denominação legal. 
Não deve ser substituída por uma denominação protegida por propriedade 
intelectual, marca ou denominação de fantasia. Disposições específicas sobre a 
denominação do género alimentício e as menções que a devem acompanhar 
são estabelecidas no Anexo VI do Regulamento NOME DO ALIMENTO E QUE 
A ACOMPANHAM INDICAÇÕES 

LISTA DE 
INGREDIENTES 

Precedida da palavra "ingredientes", a lista deve incluir todos os ingredientes 
(incluindo aditivos ou enzimas), a fim do seu peso no momento da sua utilização 
na fabricação e designados pelo seu nome específico descendente. Nomes dos 
ingredientes presentes sob a forma de nanomateriais artificiais devem ser 
incluídos e seguido da palavra "nano" entre parênteses. 
Qualquer ingrediente ou processamento de ajudas referido ou derivados de uma 
substância ou produto enumerados no Anexo II do Regulamento Substâncias ou 
produtos que provocam alergias ou intolerâncias causando alergias ou 
intolerâncias, mesmo se for incluído no produto final sob forma alterada, deve 
ser indicada na lista de ingredientes enfatizando-o, a fim de distingui-lo 
claramente de outros Ingredientes (ie fonte, estilo ou cor de fundo). 
A indicação da quantidade de um ingrediente ou categoria de ingredientes 
utilizada na fabricação ou preparação de um gênero alimentício é obrigatória 
sempre que tal um ingrediente / categoria de ingredientes:  aparece no nome do 
alimento ou está geralmente associado a ele por parte do consumidor; for 
salientado no rótulo por palavras, imagens ou gráficos; ou É essencial identificar 
um alimento e distingui-lo de outros produtos similares. 

DATA DE 
VALIDADE MÍNIMA 

Ele é a data até à qual o género alimentício conserva as suas propriedades 
específicas, quando devidamente armazenados. 
A data será composta de dia, mês e ano em que a ordem e precedida pelas 
palavras "melhor antes" ou "melhor antes do fim" em conformidade com o 
ANEXO X - DATA DE DURABILIDADE MÍNIMA, "consumir até" E DATA DE 
CONGELAMENTO 
Quando os alimentos são altamente perecíveis e são, portanto, susceptíveis de, 
após um curto período, apresentar um perigo imediato para a saúde humana, a 
data de durabilidade mínima deve ser substituída pela de "uso até" pela data. 

CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAGEM 
OU CONDIÇÕES 

DE USO 

Onde os alimentos requerem condições e / ou condições de utilização especiais 
de armazenamento, eles devem ser indicados. 
Uma vez que a embalagem é aberta, a fim de permitir o armazenamento ou 
utilização do alimento adequado, o limite de condições de armazenamento e / 
ou o tempo para o consumo deve ser indicado, quando necessário 

LOCAL 
PROVENIENTE 

Indicação destas questões é obrigatória: onde a omissão desta indicação pode 
induzir em erro o consumidor quanto ao verdadeiro país de origem ou local de 
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proveniência dos alimentos para a carne dentro dos códigos da Nomenclatura 
Combinada constantes do anexo XI. 
Quando o país de origem ou o local de proveniência de um alimento é diferente 
do seu ingrediente primário, este último também deve ser fornecido ou indicado 
como sendo diferente da dos alimentos 

INSTRUÇÕES DE 
USO 

Instruções para a utilização de um alimento deve ser indicado para permitir a 
utilização adequada 

MARCAÇÃO DO 
LOTE 

Indicação que permite identificar o lote ao qual pertence um género alimentício 
deve ser aposta sobre os gêneros alimentícios pré-embalados precedida pela 
letra "L" 

DECLARAÇÃO 
NUTRICIONAL 

Conteúdo obrigatório: 
     Valor energético, as quantidades de gordura, ácidos gordos saturados, 
hidratos de carbono, açúcares, proteínas e sal 
Conteúdo não obrigatório: 
     Monoinsaturados, ácidos gordos poli-insaturados, polióis, amido, fibra, 
vitaminas ou minerais 

Fonte: União Europeia 

Os itens descritos no quadro 1, demonstram as exigências fundamentais 

para que produtos alimentícios entrem no mercado europeu, estes requisitos 

muitas vezes já são atendidos pelos regulamentos nacionais, quando há algo 

específico para um determinado alimento já são informados pelo importador, de 

qualquer forma, possuir essas informações se fazem relevante aos 

exportadores, para que acompanhem o atendimento de seus produtos. 

A embalagem serve tanto para a apresentação do produto como para seu 

transporte. A embalagem de apresentação tem o objetivo de chamar a atenção 

dos consumidores e de estimular a compra do produto. A embalagem de 

transporte visa a proteger a mercadoria no manuseio e nas diversas etapas do 

transporte, para que esta seja entregue ao importador nas condições acordadas 

no contrato de exportação. As três principais funções da embalagem (proteção, 

utilidade e comunicação) se auto influenciam, e é a natureza do sistema logístico 

que determina como elas serão utilizadas. 

Para cada sistema logístico, a embalagem não deve apenas oferecer 

proteção, utilidade e comunicação, mas também deve facilitar as transições 

entre as atividades. Se a embalagem for analisada na cadeia de abastecimento, 

pode-se perceber que os produtos mudam de usuários e de locais de estocagem. 

Portanto, a embalagem precisa ser projetada para atender às variações das 

necessidades funcionais, bem como às necessidades específicas de seus 

usuários. Pela análise do sistema logístico, o projeto da embalagem deve ser 

integrado para minimizar o custo, maximizando a produtividade operacional. 

Quanto mais complexo for o sistema, maior será a necessidade de estudá-lo 
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quanto a: métodos de movimentação, dimensões das instalações, causas dos 

danos, necessidades de comunicação etc. 

Para muitos produtos, é a embalagem que determina as características 

do sistema logístico necessário. Um exemplo: a embalagem pode determinar a 

vida em prateleira de produtos alimentícios perecíveis, o que define a extensão 

necessária do ciclo logístico. 

É importante ter presente que a embalagem usual para as vendas no 

mercado interno pode ser inadequada nas vendas ao mercado externo, pois as 

condições de transporte e de manuseio, tanto no embarque como no 

desembarque, apresentam maiores riscos de perdas e danos. 

A escolha da embalagem adequada deve considerar os seguintes 

elementos: o meio de transporte a ser utilizado, a forma de transporte (se em 

contêineres, em caixas de madeira ou de papelão etc.), o peso dos materiais 

utilizados no empacotamento e, principalmente, as orientações recebidas do 

importador quanto às condições de desembarque da mercadoria no porto de 

destino. 

A embalagem pode ser classificada de três formas, que identificam as 

fases, geralmente sobrepostas, de envolver uma mercadoria, sendo elas: 

a) Embalagem de Prateleira (primária), que possui o preço do produto e tem a 

função estética e de simples proteção; 

b) Embalagem de Acondicionamento, Movimentação e Transporte (secundária), 

que corresponde a vários lotes com embalagem primária e objetiva maior 

segurança relativa à proteção e à facilidade de manuseio e de deslocamento; 

c) Embalagem Unitizada, que corresponde à alocação de um conjunto de 

mercadorias em uma única unidade de carga, facilitando sua movimentação. 

O grau de importância das embalagens está voltado para as características 

intrínsecas e extrínsecas da mercadoria em si que será exportada, tais como 

especificações: 

a) técnicas; 

b) qualidade; 

c) atributos; 

d) envoltórios de apresentação. 
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Outro fato é que as embalagens usadas no transporte internacional de 

cargas cumprem a importante função de possibilitar a visualização, por meio das 

marcações informativas nelas impressas, de características da mercadoria, 

como país de origem e de destino, nome do importador e do exportador e demais 

notações relevantes, de fácil localização e identificação para a aduana. 

Apresentam, ainda, a logomarca da empresa exportadora, bem como os 

procedimentos de manuseio, de transporte, de armazenagem e de 

movimentação, incluindo os símbolos quanto ao tipo do produto: 

a) frágil; 

b) inflamável; 

c) perigoso; 

d) radioativo; 

e) explosivo. 

Assim sendo, alguns requisitos mínimos devem ser cumpridos, quais 

sejam: 

a) as embalagens devem ser projetadas de forma a acondicionar o maior número 

possível de unidades de produto, sem a existência de vazios onerosos; 

b) devem possuir peso mínimo, para evitar possíveis sobrecargas de frete; 

c) devem possuir formato que permita sua movimentação e guarda nos 

armazéns e nos demais recintos por meio do uso de equipamentos especiais e 

de meios de unitização adequados. 

Ressalte-se que a insatisfação do importador com o tipo de embalagem 

utilizada pode afetar negativamente as vendas futuras. Caso não receba 

orientações específicas do importador, o exportador deve estar atento para as 

normas vigentes em determinados países quanto ao uso de materiais recicláveis 

nas embalagens ou à necessidade de sua devolução ao país do exportador. 

Informações adicionais no sítio do Institute of Packaging Professionals 

(IoPP), no endereço eletrônico www.iopp.org. 

Embalagem: 

Você deverá estar atento para alguns aspectos importantes quando da 

preparação da mercadoria para exportação.  

Merece atenção especial o controle da qualidade das embalagens utilizadas, 

http://www.iopp.org/
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seja a embalagem para transporte ou aquela que será apresentada ao 

consumidor final. São vários os motivos para isso, dentre os quais se destacam:  

 exigências do mercado internacional, tanto sob o aspecto de cumprimento 

da legislação dos países importadores, quanto da adaptação da 

aparência externa de seu produto ao gosto do consumidor; 

 imagem do país no exterior, pois a sua mercadoria estará sendo uma 

espécie de "cartão de visitas" de nosso país.  

Via de regra, as mercadorias devem ser embaladas pelo vendedor, tendo em 

vista a proteção durante transporte, movimentação, armazenagem, 

comercialização e consumo.  

 

FORMAS DE SE EMBALAR UMA MERCADORIA:  

Embalagem de Prateleira: Integra o preço e tem finalidade estética e de proteção 

simples.  

Embalagem de Transporte: Proporciona maior proteção e facilitação do 

manuseio e deslocamento. 

Utilização: Corresponde à alocação de um conjunto de mercadorias em uma 

única unidade com dimensões padronizadas, o que facilita as operações de 

armazenamento e movimentação da carga sob forma mecanizada. Não constitui 

propriamente uma embalagem, é um acessório para o deslocamento ou 

transporte de carga, não integrando o produto ou o conjunto de produtos 

armazenados. 

FORMAS DE UNITIZAÇÃO: 

 

Envolvimento da carga por redes especiais ("slings") ou cintas com alças 

adequadas à movimentação por içamento. 

 

 

Utilização de plataforma de madeira ou estrado destinado a suportar carga, 



F4A3 - Preparação da Mercadoria 
EMBALAGEM 

FASE 4 – PRODUTO – ATIVIDADE 3 - EMBALAGEM 
295 

  

fixada por meio de cintas, permitindo sua movimentação mecânica com o uso de 

garfos de empilhadeira.  

 

 

Colocação da carga em contêiner ("cofre de carga"), que é um recipiente 

construído de material resistente o suficiente para suportar uso repetitivo, 

destinado a propiciar o transporte de mercadorias com segurança, inviolabilidade 

e rapidez, permitindo fácil carregamento e descarregamento e adequado à 

movimentação mecânica e ao transporte por diferentes equipamentos.  

 

 

A carga, em regra, é composta por mercadorias protegidas por embalagem 

apropriada, se for o caso, de modo que fiquem prontas para o transporte. Em 

função disso, é costume classificar as cargas de acordo com a sua natureza.  

Carga geral: É a carga embarcada e Transportada com acondicionamento 

(embalagem de transporte ou unitização), com marca de identificação e 

contagem de unidades. Pode ser:  

Solta: inclui os volumes acondicionados sob dimensões e formas diversas, ou 

seja: sacarias, fardos, caixas de papelão e madeira, engradados, tambores, etc. 

Há perda significativa de tempo na manipulação, carregamento e 

descarregamento devido a grande quantidade de pequenos volumes, sujeitos a 

perdas e avarias, e a variedade de mercadorias;  

Unitizada: agrupamento de vários itens, distintos ou não, em unidades de 

transporte, conforme visto na lição correspondente.  

Carga a granel: É a carga embarcada e transportada com acondicionamento 

(embalagem de transporte ou unitização), com marca de identificação e 

contagem de unidades. Pode ser:  

Solta: inclui os volumes acondicionados sob dimensões e formas diversas, ou 

seja: sacarias, fardos, caixas de papelão e madeira, engradados, tambores, etc. 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/logistica/pop/form_emb.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/logistica/pop/form_emb.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/logistica/pop/form_emb.htm
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Há perda significativa de tempo na manipulação, carregamento e 

descarregamento devido a grande quantidade de pequenos volumes, sujeitos a 

perdas e avarias, e a variedade de mercadorias;  

Unitizada: agrupamento de vários itens, distintos ou não, em unidades de 

transporte, conforme visto na lição correspondente.  

Carga frigorificada: É a carga que necessita ser refrigerada ou congelada para 

conservar as qualidades essenciais do produto durante o transporte, tais como 

frutas frescas, carnes, etc.  

Carga perigosa: É a carga que, em virtude de sua natureza, pode provocar 

acidentes, danificando outras cargas ou os meios de transporte e colocando em 

risco as pessoas que a manipulam. As Recomendações para o Transporte de 

Produtos Perigosos das Nações Unidas, com base no tipo de risco que 

apresentam, dividem esse tipo de carga nas seguintes classes: explosivos, 

gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis e semelhantes, substâncias 

oxidantes e peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas (venenosas) e substâncias 

infectantes, materiais radioativos, corrosivos e variedades de substâncias 

perigosas diversas. 

Neo-granel: Corresponde ao carregamento formado por conglomerados 

homogêneos de mercadorias, de carga geral, sem acondicionamento específico, 

cujo volume ou quantidade possibilita o transporte em lotes, em um único 

embarque (exemplo: veículos). 

 

Outros procedimentos importantes são a marcação dos volumes e a 

rotulagem da mercadoria. A rotulagem tem a função de transmitir a imagem da 

empresa, observando as regras de identificação do produto de acordo com a 

legislação do país importador. Sendo assim, você deve se informar acerca dessa 

legislação antes de criar os rótulos para o seu produto. A marcação dos volumes, 

feita pelo próprio exportador, é a identificação das mercadorias e do lote a ser 

embarcado. Esse procedimento tem a função de individualizar as mercadorias, 

facilitando sua identificação por parte do importador e das autoridades 

alfandegárias e fiscais, tanto no embarque quanto no desembarque.  

Veja abaixo alguns símbolos utilizados internacionalmente para identificar 

mercadorias com características especiais: 

http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/logistica/pop/form_emb.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/logistica/pop/form_emb.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/logistica/pop/form_emb.htm
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Nova regulamentação sobre rotulagem para produtos alimentícios entra 

em vigor na União Europeia a partir de dezembro de 2014. 

A partir de 13 de dezembro de 2014 entrará em vigor na União Europeia nova 

regulamentação sobre rotulagem de produtos alimentícios. O Regulamento (UE) 

n.º 1169/2011 (“Informação sobre Gêneros Alimentícios”, ou “IGA”), estabelece 

os princípios, os requisitos e as responsabilidades gerais que regem a 

informação sobre os gêneros alimentícios e, em particular, a sua rotulagem. 

Funde as Diretivas 2000/13/CE relativa à rotulagem dos gêneros alimentícios em 

geral e 90/46/CEE relativa à rotulagem nutricional.  

TRANSPORTE: 

Frete é a remuneração pelo serviço contratado de transporte de uma mercadoria. 

O pagamento do frete pode ocorrer de duas formas: 

 frete pré-pago (freight prepaid): é o frete pago no local de embarque; 

 frete a pagar (freight collect): é o frete pago no local de desembarque.  

Os custos do transporte são influenciados por diversas características, tais 

como:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=PT
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 tipo da carga, peso e volume;  

 fragilidade;  

 embalagem;  

 valor;  

 distância e localização dos pontos de embarque e desembarque.  

A tarifa de frete depende do meio de transporte utilizado, como se observa a 

seguir. 

FRETE MARÍTIMO: 

A tarifa do frete marítimo é composta basicamente dos seguintes itens:  

frete básico: valor cobrado segundo o peso ou o volume da mercadoria 

(cubagem), prevalecendo sempre o que propiciar maior receita ao armador;  

 

percentual que incide sobre o valor FOB da mercadoria. Aplicado normalmente 

quando esse valor corresponder a mais de US$ 1000 por tonelada. Pode 

substituir o frete básico ou complementar seu valor;  

 

percentual aplicado sobre o frete básico, destinado a cobrir custos com 

combustível;  

 

valor de moeda atribuído às cargas cujos volumes individuais, excessivamente 

pesados (normalmente acima de 1500 kg), exijam condições especiais para 

embarque/desembarque ou acomodação no navio;  

 

aplicada geralmente a mercadorias com comprimento superior a 12 metros;  

 

incide sobre o frete básico, para portos onde existe demora para atracação dos 

navios;  

 

utilizado para moedas que se desvalorizam sistematicamente em relação ao 

dólar norte-americano;  



F4A3 - Preparação da Mercadoria 
EMBALAGEM 

FASE 4 – PRODUTO – ATIVIDADE 3 - EMBALAGEM 
299 

  

 

taxa cobrada quando a mercadoria tem como origem ou destino algum porto 

secundário ou fora da rota. 

FRETE AÉREO: 

O transporte aéreo possui algumas vantagens sobre o marítimo, pois é mais 

rápido e seguro e são menores os custos com seguro, estocagem e embalagem, 

além de ser mais viável para remessa de amostras, brindes, bagagem 

desacompanhada, partes e peças de reposição, mercadoria perecível, animais, 

etc.  A base de cálculo do frete aéreo é obtida por meio do peso ou do volume 

da mercadoria, sendo considerado aquele que proporcionar o maior valor. Para 

saber se devemos considerar o peso ou o volume, a IATA (International Air 

Transport Association) estabeleceu a seguinte relação:  

 

Por exemplo: no caso de um peso de 1 kg acondicionado em um volume maior 

que 6000 cm³, considera-se o volume como base de cálculo do frete, caso 

contrário, considera-se o peso.  

A IATA é uma entidade internacional que congrega grande parte das 

transportadoras aéreas do mundo, cujo objetivo é conhecer, estudar e procurar 

dar solução aos problemas técnicos, administrativos, econômicos ou políticos 

surgidos com o desenvolvimento do transporte aéreo.  

As tarifas, baseadas em rotas, tráfegos e custos, são estabelecidas no âmbito 

da IATA pelas empresas aéreas, para serem cobradas uniformemente, conforme 

as classificações seguintes:  

 tarifa geral de carga (general cargo rates):  

o normal: aplicada aos transportes de até 45 kg;  

o tarifa de quantidade: para pesos superiores a 45 kg; 

 tarifa classificada (class rates): percentual adicionado ou deduzido da tarifa 

geral, conforme o caso, quando do transporte de mercadorias específicas 

(produtos perigosos, restos mortais e urnas, animais vivos, jornais e periódicos 

e cargas de valor, assim consideradas aquelas acima de US$ 1000/kg), 

apurados no aeroporto de carga;  
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 tarifas específicas de carga (specific commodity rates): são tarifas reduzidas 

aplicáveis a determinas mercadorias, entre dois pontos determinados 

(transporte regular). Possuem peso mínimo;  

 tarifas ULD (Unit Load Device): transporte de unidade domicílio a domicílio, 

aplicável a cargas unitizadas, em que o carregamento e o descarregamento 

das unidades ficam por conta de remetente e destinatário (prevista a cobrança 

de multa por atraso por dia ou fração até que a unitização esteja concluída);  

 tarifa mínima: representa o valor mínimo a ser pago pelo embarcador. Não é 

classificada pela IATA. 

FRETE RODOVIÁRIO: 

O transporte rodoviário internacional caracteriza-se pela simplicidade de 

funcionamento. 

 

 serviço porta a porta, significando que a mercadoria sofre apenas uma 

operação de carga (ponto de origem) e outra de descarga (local de 

destino);  

 maior frequência e disponibilidade de vias de acesso;  

 maior agilidade e flexibilidade na manipulação das cargas;  

 facilidade na substituição de veículos, no caso de acidente ou quebra;  

 ideal para viagens de curta e média distâncias;  

No entanto, é importante lembrar a menor capacidade de carga e maior custo 

operacional, comparado ao ferroviário ou aquaviário e a diminuição da eficiência 

das estradas em épocas de grandes congestionamentos.  

O Decreto nº 99.704, de 20/11/90, dispõe sobre a execução no Brasil do Acordo 

sobre Transporte Internacional Terrestre, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, 

Paraguai, Peru e Uruguai, que propicia regulamentação conjunta do transporte 

internacional terrestre no Cone Sul da América, permitindo a garantia de 

regularidade de atendimento, bem como definições pertinentes a direitos e 

obrigações de usuários e transportadores.  

Ao se escolher a via rodoviária para exportação, alguns cuidados básicos devem 

ser tomados, tais como:  

 verificar se a empresa está autorizada a efetuar o transporte de forma 

direta ou se atua de forma combinada com empresa de outro país;  
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 o seguro é obrigatório, cabendo a cada empresa contratar seu seguro pela 

responsabilidade emergente do contrato de transporte, extensivo aos 

proprietários ou condutores dos veículos destinados ao transporte próprio.  

As tarifas de frete são organizadas individualmente por cada empresa de 

transporte e o frete pode ser calculado por peso, volume ou por lotação do 

veículo.  

 

 frete básico: tarifa x peso da mercadoria. Se a carga for "volumosa", pode-

se considerar o volume no lugar do peso;  

 taxa ad-valorem: percentual cobrado sobre o valor da mercadoria;  

 seguro rodoviário obrigatório: os percentuais são aplicados sobre o preço 

FOB da mercadoria. O usuário deve consultar a transportadora para 

conhecer quais cláusulas da apólice de seguro dão cobertura e quais ele 

deve complementar com sua seguradora.  

FRETE FERROVIÁRIO: 

O transporte ferroviário não é tão ágil e não possui tantas vias de acesso quanto 

o rodoviário, porém é mais barato, propiciando menor frete, transporta 

quantidades maiores e não está sujeito a riscos de congestionamentos.  

A participação do transporte ferroviário no Brasil com os países latino-

americanos é pequena, sendo a diferença de bitola dos trilhos um dos principais 

entraves, além da baixa quantidade de vias férreas.  

 

 quilometragem percorrida: distância entre as estações de embarque e 

desembarque; 

 peso da mercadoria. 

O frete ferroviário é calculado por meio da multiplicação da tarifa ferroviária pelo 

peso ou volume, utilizando-se aquele que proporcionar maior valor. Não incidem 

taxas de armazenagem, manuseio ou qualquer outra. Podem ser cobradas taxa 

de estadia do vagão e taxa administrativa pelo transbordo.  

Escolha do Transporte Adequado:  

A competitividade de uma empresa advém de sua capacidade produtiva 

somada ao conhecimento e utilização adequada dos mecanismos de oferta de 

seus produtos, atendendo satisfatoriamente as condições de preço, prazo e 
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qualidade. Nesse sentido, devem as empresas estruturar processo logístico que 

contemple tarefas de planejamento, projeto, realização, armazenamento, 

distribuição e transporte, buscando a máxima efetividade. Os transportes 

doméstico e internacional são itens decisivos de logística na formação do custo 

final da mercadoria, bem como no atendimento de prazos e condições de entrega 

pactuados entre vendedor e comprador. Quando da escolha do transporte mais 

adequado, é necessário analisar alguns aspectos importantes que possam 

favorecer as pretensões do exportador, tais como:  

 pontos estratégicos de embarque e desembarque;  

 custos de movimentação de carga;  

 custos dos fretes interno e internacional;  

 rapidez e segurança, de acordo com a natureza da mercadoria e dos 

prazos a serem cumpridos;  

 confiabilidade no transportador com relação a cumprimento de prazos e não 

ocorrência de perdas e danos.  

Para finalizar esta lição, e para que não haja dúvidas quando da escolha do 

transporte adequado, verifique a tabela abaixo. Nela são relacionados alguns 

aspectos e suas cotações relativamente a cada modalidade de transporte. 
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As cotações da tabela acima foram determinadas em função de parâmetros 

médios, ressaltando-se, então, a possibilidade de existirem exceções a cada 

caso. Logicamente que alguns fatores, em quase todas as análises, têm um peso 

muito forte na decisão, como é o caso do preço do frete. Maiores informações 

consultar o site do Ministério dos Transportes. 

Multimodalidade nos Transportes  

O transporte de mercadorias pode ser efetuado em uma das formas relacionadas 

abaixo.  

  

Consiste na utilização de apenas um meio de transporte.  

  

Utilização de veículos diferentes de uma ou mais modalidades de 

transporte, com contratos distintos. 

  

Num único contrato, há transbordo para prosseguimento do transporte da 

mercadoria em veículo da mesma modalidade. 

http://www.transportes.gov.br/index
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Juntam-se elementos de diferentes modos de transporte em uma única 

operação. Por exemplo: reboque de caminhão em plataformas 

ferroviárias. 

  

Transporte por duas ou mais modalidades em uma mesma operação 

   

Utilização de mais de uma modalidade de transporte, desde a origem até 

o destino da carga, regida por um único contrato de transporte.  

Muitas vezes é impossível que a mercadoria atinja o seu destino usando apenas 

uma das modalidades de transporte existentes. Nesses casos, utiliza-se o 

chamado transporte multimodal, consistindo no uso de mais de uma modalidade 

de transporte e regida por um único contrato.  

A multimodalidade compreende os serviços indispensáveis à completa execução 

do transporte da mercadoria, incluindo coleta, consolidação/desconsolidação e 

movimentação da carga.  

 O transporte multimodal oferece as seguintes vantagens:  

 permite a manipulação e a movimentação mais rápida da carga; 

 maximiza o rendimento operacional; 

 permite maior proteção à carga, reduzindo os riscos de danos e avarias;  

 diminui os custos de transporte;  

 oferece melhores condições de competição no transporte;  

 garante qualidade, por exigir operadores responsáveis e serviços de 

transporte eficientes;  

 transforma a relação entre usuário e transportador, tradicionalmente 

antagônica, em relação de interesses mútuos;  

 concentra a responsabilidade sobre o transporte em menor número de 

intervenientes, deixando ao usuário mais tempo para cuidar da produção 

e comercialização dos bens.  

O transporte multimodal é realizado sob a responsabilidade única do Operador 

de Transporte Multimodal - OTM, que, portanto, atua como principal e não como 

agente de carga, podendo ser ou não transportador.  
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9611.htm e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3411.htm.  

Seguro 

Contrato de seguro é o contrato por meio do qual a companhia 

seguradora se obriga, para com os segurados, a indenizá-los de prejuízos 

futuros, decorrentes de causas imprevistas, tais como acidentes, incêndios, 

roubos, naufrágios, desastres, etc. A contratação do seguro de transporte da 

mercadoria não é uma operação obrigatória para os negociantes em comércio 

exterior, porém de extrema importância, pois se um embarque não segurado 

sofrer um sinistro, o negociador responsável pela mercadoria (vendedor ou 

comprador, conforme a condição de venda pactuada, isto é, o INCOTERM 

utilizado), terá que arcar com os custos envolvidos e o prejuízo pode até, 

dependendo da intensidade, significar uma ameaça para sua sobrevivência.  

Mais uma vez, fica patente a importância de se conhecer e utilizar 

adequadamente os INCOTERMS, pelo fato de cada um deles determinar a quem 

compete contratar o seguro para proteção da mercadoria comercializada, 

durante o transporte internacional.  

Como o seguro se refere ao período de tempo em que a mercadoria fica 

sob a posse do transportador internacional, é natural que o valor segurado 

agregue parcela adicional ao preço consignado na fatura. Esse adicional serve 

para cobrir despesas diversas que o segurado possa ter com relação ao sinistro 

que porventura venha a ocorrer.  Para cobrir indenizações em caso de sinistro, 

é pago um prêmio à empresa seguradora. Esse prêmio é calculado por um 

percentual sobre o valor da mercadoria e é determinado por: tipo de transporte, 

mercadoria, embalagem, perecibilidade, destino, período coberto, tipo de 

cobertura (completa, parcial, etc.), e índice de sinistralidade (quanto mais baixo, 

menor é a taxa de seguro). O embarque aéreo costuma ter tarifa de seguro 

equivalente à metade das modalidades marítima e terrestre. Entretanto, 

embarques marítimos em contêineres têm redução no prêmio de seguro. Você 

não deve confundir o seguro de transporte de mercadoria, tratado na presente 

lição, com o seguro de crédito à exportação, visto em outro tópico deste 

treinamento. Em caso de dúvida quanto a este último, faça uma nova consulta.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9611.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3411.htm
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/como_exportar/negociando/ter_internacionais.asp
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/planejando_exportacao/mercado_internacional/seg_credito.asp
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Fonte: Informações coletada no site da União Europeia e Aprendendo a Exportar, 

2016 



F5A1 – Estratégia de Marketing 
MARKETING 

FASE 5 – PROCESSO – ATIVIDADE 1 - MARKETING 
307 

  

 Feiras e exposições no Brasil e no exterior 

Participar de feira internacional pode significar negócios para a empresa. 

Nesse sentido, é muito importante o contato pessoal com potenciais 

compradores. Vale lembrar, porém, que os resultados desses contatos devem 

ser planejados a médio e longo prazo. Cabe ao exportador analisar a 

conveniência de participar de determinada feira e de se for o caso, incluir o 

evento no projeto de exportação da empresa. Inicialmente, deve-se escolher de 

qual feira participar. Para isso, é necessário definir o objetivo da participação no 

evento: conquistar o mercado ou promover vendas do produto no mercado. 

No caso de conquista de mercado, o primeiro ponto a ser analisado é se 

o custo de participação na feira é maior do que o custo de implementação de 

outras alternativas, considerando-se, até mesmo, a possibilidade de se contratar 

um agente no mercado desejado. Basicamente, os custos envolvidos em uma 

feira internacional são os seguintes: registro (no catálogo oficial da feira), 

estande (aluguel, custo de instalação, acessórios e limpeza) e promoção 

(passagem aérea, hotel, refeições, locomoção, pessoal contratado). 

Antes de concluir pela participação na feira, o exportador deve considerar 

algumas questões: 

 Seu produto é competitivo no mercado externo? O produto oferece ao 

comprador qualidade e design? 

 O preço é competitivo? Neste quesito, recomenda-se informar ao menos 

o preço do valor FOB e do valor CIF do produto. 

 Existe capacidade de aumentar a produção? 

 Qual o processo de venda dos produtos similares concorrentes? Foram 

contatados, anteriormente à realização do evento, agentes, atacadistas, 

distribuidores, varejistas ou o consumidor final dos produtos de seu 

interesse? 

 Qual é o perfil dos expositores e dos visitantes? 

 Para colher os frutos da participação nas feiras, o exportador deve-se unir 

a um importador ou agente, agregando seu conhecimento do produto ao 

conhecimento do agente a respeito do mercado importador.  

É importante, ainda, analisar os seguintes fatores: 
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 A oferta é compatível com o tema da feira? 

 O produto é novo para o consumidor? 

 O período de exposição será suficiente para mostrar o produto? 

O sucesso na feira internacional dependerá, em grande parte, da capacidade do 

empresário de preparar-se e de planejar sua participação no evento. Para isso, 

sugerem-se, a seguir, alguns cuidados a serem tomados antes, durante e após 

as feiras internacionais. 

Antes da feira 

Informe-se sobre o funcionamento e as normas de participação, tais como 

dados sobre edições anteriores do evento, data de início e de término, material 

de divulgação, lista de convidados, cartões de apresentação para a equipe da 

feira, recursos técnicos e visuais necessários, horário de funcionamento, normas 

de montagem e de desmontagem, decoração e móveis, autorização de 

montagem e termo de responsabilidade (que deverá ser assinado e entregue ao 

promotor da feira). Além disso, verifique os serviços oferecidos, como limpeza, 

segurança, estacionamento, controles de entrada e saída, alimentação. Observe 

as taxas extras cobradas pelos serviços de luz, telefonia, estacionamento, 

segurança, limpeza, montagem/desmontagem etc. 

Durante a feira 

Observe os horários de abertura e fechamento e seja rigorosamente 

pontual; use o crachá de identificação; mantenha pessoal treinado para dar 

assistência e informação aos visitantes; estabeleça sistema de registros de 

pedidos, negócios pendentes, contatos a serem realizados posteriormente e 

envio de materiais. Em momentos de pouco movimento, aproveite para observar 

seus concorrentes, incluindo pontos fortes, fracos e desempenho durante a 

exposição. Atenção para não deixar o estande vazio em momento algum. 

Depois da feira 

Verifique quem faz a desmontagem; acompanhe os contatos realizados 

na feira, com vistas a ações futuras, como contatos pessoais, envio de material 

promocional e agendamento de visita à sua empresa; analise dados estatísticos, 

como negociações fechadas, em andamento e a desenvolver, impressões gerais 

e recomendações à equipe de vendas. Vale a pena autocriticar-se e verificar o 

que poderia ter sido feito para alcançar mais sucesso na feira. Anote, ainda, 
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sugestões para um próximo evento ou a serem desenvolvidas em futuras 

exposições. 

As empresas brasileiras podem contar com o apoio da Divisão de 

Operações de Promoção Comercial (DOC) do DPR. O site BrasilGlobalNet 

(www.brasilglobalnet.gov.br) também oferece sistema de pesquisa sobre feiras, 

missões, eventos promocionais, no Brasil e no exterior, e seminários 

organizados pelo Departamento de Promoção Comercial e Investimentos do 

Ministério das Relações Exteriores. 

Tomada de decisão quanto a participar de feira 

Quanto à decisão de participar de feira internacional, o mercado em 

questão deve ser importante e conter potencial para a empresa. Além disso, o 

produto e seu preço devem satisfazer o mercado. A empresa também deve ter 

capacidade para atender a demandas desse mercado. 

Escolha da feira 

A escolha deve ser pautada, exclusivamente, na obtenção de resultados 

comerciais. O sucesso na escolha da feira dependerá, também, das informações 

que o expositor obtiver sobre o evento e da análise desses dados, tais como 

resultados alcançados por empresas expositoras estrangeiras similares do 

produto e de informações sobre a estruturação, a comercialização e a oferta das 

empresas concorrentes que abastecem aquele mercado com produto similar. 

Tipos de feiras 

 Grandes feiras de interesse geral – esses eventos exibem vários artigos 

de consumo e industriais, porém oferecem maior dificuldade para atrair o 

público-alvo ao estande do expositor. 

 Grandes feiras comerciais especializadas – destinadas geralmente a 

profissionais, esses eventos permitem melhor aproveitamento em termos 

de mercado, conforme o grau de especialização da feira. São mais 

indicadas para contatos com agentes, importadores, distribuidores e 

especialistas em determinados produtos ou setores, com vistas à inserção 

inicial da empresa em determinado mercado. 

 Feiras secundárias – abrangem a maioria das feiras comerciais. São 

pequenas, mas incluem mostras altamente especializadas. Em geral, 
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limitam-se a visitantes profissionais, e muitas exposições regionais 

destinam-se a varejistas. 

 Feiras de consumo – destinam-se a todo tipo de público e a produtos em 

geral. 

Rodadas de negócios 

As rodadas de negócios são eventos de curta duração. Elas reúnem os 

empresários que demandam e ofertam serviços no mesmo local, para que 

negociem. O principal instrumento é o agendamento, que consiste em marcar 

encontros direcionados entre ofertantes e demandantes. Esses encontros são 

marcados pelos organizadores da feira com base no perfil da empresa que é 

preenchido quando se inscreve no evento, e têm duração máxima estipulada 

pelos organizadores. 

Os objetivos da rodada de negócios são facilitar o encontro e o intercâmbio 

comercial e tecnológico entre empresas, estimular parceria entre empresas, criar 

ambiente propício para negócios, possibilitar acesso a novos mercados, 

aproximar ofertantes e demandantes etc. 

Tipos de rodadas de negócios 

As rodadas de negócios podem ser classificadas: 

 Quanto ao ramo da atividade – especializadas ou multissetoriais; 

 Quanto à origem dos participantes – participantes locais, regionais, 

estaduais, nacionais ou internacionais. 

Compreendendo os planos de marketing de exportação 

Muito antes de preencher a sua primeira encomenda, você vai precisar de 

um plano de marketing de exportação. 

Enquanto você está desenvolvendo-o, lembre-se para não confundir marketing 

com publicidade, vendas ou promoção. Marketing é estratégia. Os outros três 

são as ferramentas a sua estratégia irá usar para atingir seu público-alvo. 

Um bom plano de marketing deve ser construído em torno de sua pesquisa e 

respostas para as seguintes perguntas: 

 Quais são as características de seu mercado alvo? 

 Como seus concorrentes abordar o mercado? 

 Qual é a melhor estratégia promocional de usar? 
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 Como você deve adaptar os seus materiais de marketing existentes, ou 

mesmo o seu produto ou serviço? 

DICA: Construindo relacionamentos de negócios em mercados estrangeiros é 

melhor ser feito cara a cara. Faxes, telefonemas e e-mail deve ser reservada 

para acompanhamento. 

Construir o seu plano de marketing de exportação 

Seu plano de marketing é um trabalho em progresso que você terá que modificar 

continuamente. Como você desenvolvê-lo, considere as seguintes perguntas: 

 Qual é a natureza da sua indústria? 

 Quem são seus clientes-alvo? 

 Onde estão localizados? 

 Qual é a estratégia de marketing da sua empresa? 

 Quais os produtos ou serviços que você planeja para o mercado? 

 Como você preço de seus produtos e serviços? 

 Quais segmento do mercado que você vai focar? 

 Será que o seu material de marketing transmitir com precisão a qualidade 

e o valor de seus produtos ou serviços e o profissionalismo da sua 

empresa? 

Quanto ao conteúdo, um bom plano de marketing está intimamente relacionado 

com o seu plano de exportação e deve conter o seguinte: 

 Sumário Executivo - o propósito do seu plano de marketing e como seus 

objetivos serão utilizados na sua estratégia de exportação. 

 Produto ou serviço de análise - uma descrição clara do seu produto de 

exportação ou serviço, seus pontos de venda exclusivos e como 

comercializável pode ser internacionalmente. 

 Análise de mercado - características econômicas, sociais, políticas e 

culturais fundamentais do seu mercado alvo, um perfil de seu cliente-alvo, 

padrões de compra e fatores que influenciam as decisões de compra. 

 A análise da concorrência - para decidir de preços e estratégias de 

marketing de seu produto ou serviço. 

 Metas - como você vai atingir seus objetivos em termos de participação 

de mercado, posição, receita e lucro expectativas. 
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 A estratégia de marketing - estratégia de marketing, incluindo 

recomendações de preços, tipo de parto e métodos promocionais 

propostas. 

 Implementação - atividades e prazos que você vai se comprometem a 

realizar o seu plano de marketing, incluindo um orçamento de marketing 

detalhado. 

 Avaliação - avaliar o seu plano de marketing em várias fases para 

determinar se seus objetivos estão sendo alcançados e pode ser 

necessário que modificações. 

 Resumo - um resumo de meia página de suas metas do plano de 

marketing, descrevendo como eles se encaixam no seu plano global de 

exportação. 

DICA: Esteja preparado para traduzir documentos para a língua (s) do mercado-

alvo atuais e potenciais clientes irão apreciar. 

Marketing e promoção 

 Taxas Distribuidor do Agente; 

 Publicidade, relações com a mídia; 

 Viagem; 

 Comunicações; 

 Materiais (brochuras, cartões de visita); 

 Feiras e exposições; 

 Produção; 

 O custo unitário de produção; 

 Produto ou serviço modificação; 

 Aprovação regulatória; 

 Custos de P & D aumentou; 

 Rotulagem / Embalagem; 

 Marcação / Embalagens; 

 Documentação; 

 Inspeção; 

 Certificação; 

 Preparação de documentos; 
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 Seguro de carga taxas do agente; 

 Transporte; 

 Tarifas de embarque e afins; 

 Transporte; 

 Armazenagem; 

 Seguro; 

 Costumes; 

 Taxas alfandegárias / importação / deveres no porto de entrada; 

 Taxas de corretagem de alfândega; 

Financiamento 

 Custos de financiamento; 

 Os encargos com juros; 

 Flutuações da taxa de câmbio; 

 Seguro de crédito exportação; 

Promoção 

Os resultados de suas estratégias promocionais podem fazer ou quebrar 

sua empresa de exportação. Neste contexto, a promoção se refere a qualquer 

ou todas as ferramentas de comunicação listados abaixo que você pode usar 

para convencer as pessoas a comprar o seu produto ou serviço. 

Publicidade   

Selecionar cuidadosamente os meios de comunicação que têm uma 

grande circulação dentro do seu público-alvo. Se poucas pessoas têm 

televisões, é a rádio uma aposta melhor? Ou imprimir? Ou publicidade on-line? 

Ou mídia social? Palavra de boca promoção (depoimentos, amostras, etc.)? 

Materiais promocionais 

Você pode precisar remover elementos que são inadequados, ofensivos 

ou sem sentido no mercado-alvo. Então, um escritor comercial adaptar estes 

materiais para a língua nativa, e tê-lo verificado duas vezes por um nativo do 

país. 

O correio direto 

Uma campanha de mala direta alvo pode ser muito eficaz se você faz sua 

pesquisa e ganhar experiência em seu mercado alvo. Media - preparar um kit de 
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mídia que inclui um perfil de sua empresa, novos produtos / serviços, atividades 

de interesse jornalístico e quaisquer artigos publicados sobre a sua empresa. 

Visitas pessoais  

Muitas culturas valorizam o contato pessoal como o melhor meio de 

promoção e construção de relacionamentos de negócios. 

Feiras  

Assistir ou participar em feiras internacionais permite-lhe promover o seu 

negócio, verificar a concorrência e fazer pesquisa de mercado. 

Internet - estar preparado para dedicar tempo e dinheiro para manter o seu site 

up-to-date, útil para os clientes e mantido em outros idiomas. 

DICA 

Tenha o cuidado de olhar para os significados que o seu nome ou imagem 

corporativa pode ter no mercado-alvo. 

Ferramentas de Marketing em desenvolvimento  

Usar ferramentas de marketing adequadas é crucial para o sucesso do 

seu negócio. Abaixo está uma lista de ferramentas e dicas para você começar. 

 Cartões de negócios; 

 Profissionalmente desenhados e de alta qualidade; 

 Fácil de ler; 

 Na linguagem apropriada; 

 Consistente em toda a sua empresa; 

 Distintivo e informativo; 

 Up-to-date e completa, incluindo códigos de área, país, números de 

telefone e fax, código postal, e-mail e endereços de sites brochuras; 

 Criativa e atraente; 

 Informativo e fácil de ler, com destaque para a sua singularidade; 

 Profissionalmente desenhado e impresso; 

 Visualmente agradável; 

 Depoimentos de clientes; 

 Demonstrar que a sua empresa é altamente recomendada; 

 Representar os seus melhores clientes; 

 Citações recurso a partir de altos executivos; 
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 Inclua na sua brochura e no seu website; 

 

Novos artigos 

 Afirmar claramente que a sua empresa é um líder reconhecido; 

 Citar em seu folheto; 

 Reproduzir em seu cabeçalho; 

 Exibição em seu escritório; 

 Enviar a potenciais clientes; 

 

Vídeos 

 Sofisticado e interessante; 

 Produzido profissionalmente; 

 Orientada para a qualidade e os benefícios do seu produto ou serviço; 

 Clara e concisa; 

 Facilmente disponível (por exemplo, em seu site); 

 

Site 

 Completo e informativo; 

 Concebido profissionalmente; 

 Fácil de navegar; 

 Visualmente agradável; 

 Até à data e de confiança; 

 E-mail habilitado; 

 Capaz de autorizar as compras on-line (se apropriado); 

 

4Ps: Produto, Praça, Preço e Promoção Produto 

Refere-se a variedade do produto, qualidade, características, nome da 

marca, design, embalagem, tamanhos, serviços, garantias, devoluções etc.;  

 Preço: é composto pelo preço básico, descontos, prazos de pagamento, 

condições de crédito etc.;  
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 Praça ou Ponto de Venda: diz respeito aos canais de distribuição 

(localizações), distribuição física (estoque), transporte, armazenagem 

etc.;  

 Promoção: venda pessoal, propaganda, promoção de vendas, 

publicidade, relações públicas, marketing direto (mala direta, 

telemarketing) etc. Nos 4Ps o mercado é visto do lado do vendedor 

(empresa), com uma visão orientada para o produto e menos para o 

cliente (consumidor).  

 

4Cs para desenvolver estratégia de marketing 

Cliente, Conveniência, Comunicação e Custo mais importante do que ter 

um produto ou serviço para ofertar é ter um cliente para satisfazer. Para reter um 

cliente é preciso proporcionar diversas conveniências com o objetivo de tornar 

esse cliente fiel. Uma vez o cliente satisfeito é, ao menos teoricamente, um 

cliente fiel. O difícil é desenvolver um elenco de atividades que mantenha esse 

cliente satisfeito, pois há uma regra que diz que um cliente nunca está totalmente 

satisfeito. A expectativa do cliente é sempre receber todas as conveniências 

possíveis e ser atendido com cortesia e magia. A comunicação é o momento da 

sedução que visa empolgar o cliente a comprar o serviço ou produto. Ela precisa 

ser objetiva e clara para informar os principais pontos e dar oportunidade para 

que o consumidor fantasie a oferta, sentindo-se envolvido e comprometido com 

ela. E por último o custo não pode estar acima das possibilidades e expectativas 

do comprador. 

 

Fonte: Adaptado de Invest & Export Brasil, UNZCO e The Canadian Trade 
Commissioner Service, 2016. 
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MÉTODOS DE PAGAMENTO 
Há uma série de opções que um exportador tem em relação ao 

pagamento que pode ser acordado com o comprador. A escolha da modalidade 
de pagamento é feita de comum acordo entre o exportador e o importador e vai 
depender, basicamente, do grau de confiança comercial existente entre as 
partes, das exigências do país importador e das disponibilidades das linhas de 
financiamento.  
 
As principais modalidades de pagamento utilizadas no comércio internacional 
são: 

 PAGAMENTO ANTECIPADO 

 REMESSA SEM SAQUE 

 COBRANÇA DOCUMENTÁRIA 

 CARTA DE CRÉDITO 
 
PAGAMENTO ANTECIPADO: 

O importador remete previamente o valor da transação, após o que, o 
exportador providencia a exportação da mercadoria e o envio da respectiva 
documentação. Do ponto de vista cambial, o exportador deve providenciar, 
obrigatoriamente, o contrato de câmbio, antes do embarque, junto a um banco, 
pelo qual receberá reais em troca da moeda estrangeira, cuja conversão é 
definida pela taxa de câmbio vigente no dia. Esta modalidade de pagamento não 
é muito frequente, pois coloca o importador na dependência do exportador. 

Pagamento 

antecipado

Pagamento pelo 

importador

Embarque da 

mercadoria

Remete 

documentação 

para o comprador

Importador solicita 

o desembaraço da 

mercadoria
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REMESSA SEM SAQUE 

O importador recebe diretamente do exportador os documentos de 
embarque, sem o saque; promove o desembaraço da mercadoria na alfândega 
e, posteriormente, providencia a remessa da quantia respectiva diretamente para 
o exportador. 

Esta modalidade de pagamento é de alto risco para o exportador, uma 
vez que, em caso de inadimplência, não há nenhum título de crédito que lhe 
garanta a possibilidade de protesto e início de ação judicial. No entanto, quando 
existir confiança entre o comprador e o vendedor, possui algumas vantagens, 
entre as quais: 

 Agilidade na tramitação de documentos; 

 Isenção ou redução de despesas bancárias. 
 

Remessa sem saque

Embarque da 

mercadoria

Remete 

documentação 

para o comprador

Importador solicita 

o desembaraço da 

mercadoria

Pagamento pelo 

importador
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COBRANÇA DOCUMENTÁRIA 

Ao contrário das duas modalidades anteriores, a cobrança documentária 
é caracterizada pelo manuseio de documentos pelos bancos.  Os bancos 
intervenientes nesse tipo de operação são meros cobradores internacionais de 
uma operação de exportação, cuja transação foi fechada diretamente entre o 
exportador e o importador, não lhes cabendo a responsabilidade quanto ao 
resultado da cobrança documentária.  O exportador embarca a mercadoria e 
remete os documentos de embarque a um banco, que os remete para outro 
banco, na praça do importador, para que sejam apresentados para pagamento 
(cobrança à vista) ou para aceite e posterior pagamento (cobrança a prazo).  

Para que o importador possa desembaraçar a mercadoria na alfândega, 
ele necessita ter em mãos os documentos apresentados para cobrança. 
Portanto, após retirar os documentos do banco, pagando à vista ou aceitando 
(assina, manifestando concordância) a cambial para posterior pagamento, o 
importador estará apto a liberar a mercadoria.  

Foram reproduzidos abaixo alguns documentos utilizados nesse tipo de 
operação.  

 Fatura comercial 

 Conhecimento de Embarque 

 Saque 

 Apólice de Seguro 
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Cobrança 

documentária

Embarque da 

mercadoria

Documentação via 

banco: dirigi-se ao 

banco com 

documentação, realiza 

saque contra o 

importador, contratando 

serviço do banco

Banco do exportador 

entra em contato com o 

banco do importador – 

banco cobrador

Banco cobrador 

entrega documentos e 

saque ao importador

Banco cobrador 

expede a ordem de 

pagamento ao banco 

do exportador

Banco do exportador 

efetua o pagamento 

ao exportador

Importador solicita o 

desembaraço da 

mercadoria
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CARTA DE CRÉDITO 
A carta de crédito, também conhecida por crédito documentário, é a 

modalidade de pagamento mais difundida no comércio internacional, pois 
oferece maiores garantias, tanto para o exportador como para o importador.  
É um instrumento emitido por um banco (o banco emitente), a pedido de um 
cliente (o tomador do crédito). De conformidade com instruções deste, o banco 
compromete-se a efetuar um pagamento a um terceiro (o beneficiário), contra 
entrega de documentos estipulados, desde que os termos e condições do crédito 
sejam cumpridos. 

Por termos e condições do crédito, entende-se a concretização da 
operação de acordo com o combinado, especialmente no que diz respeito aos 
seguintes itens: valor do crédito, beneficiário e endereço, prazo de validade para 
embarque da mercadoria, prazo de validade para negociação do crédito, porto 
de embarque e de destino, discriminação da mercadoria, quantidades, 
embalagens, permissão ou não para embarques parciais e para transbordo, 
conhecimento de embarque, faturas, certificados, etc. 

A carta de crédito é uma ordem de pagamento condicionada, ou seja, o 
exportador só terá direito ao recebimento se atender a todas as exigências por 
ela convencionadas. 
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Carta de crédito

Importador solicita ao 

banco do pais abertura de 

crédito em favor do 

exportador

Banco do importador emite 

carta de crédito, comunica 

banco do país do 

exportador

Banco do exportador 

comunica a carta de crédito

Embarque da mercadoria

Exportador entrega os 

documentos exigidos pelo 

crédito ao banco, banco 

analisa os documentos e 

se estiver ok efetua o 

pagamento

Banco do exportador 

remete os documentos ao 

banco do importador

Banco do importador, 

entrega os documentos 

para o importador e cobra 

o reembolso do 

pagamento efetuado

Importador de posso dos 

documentos paga os 

direitos aduaneiro e retira 

a mercadoria
 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Aprendendo a Exportar – MDIC, 2016.
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Exportação  

Quando falamos de exportação, estamos falando do envio de mercadorias 

e produtos para o exterior.  

Normalmente há a saída do bem e a entrada de divisa para o exportador, 

sendo um mecanismo muito forte no crescimento da balança comercial dos 

países. São com as exportações que os governos conseguem pagar as 

importações e ter superávit na balança comercial.  

O contato inicial entre importadores e exportadores tem início de diversas 

maneiras, através da internet, de uma feira, de uma indicação. 

Independentemente de como for, haverá sempre interesse de uma das partes 

para o fechamento da transação. Durante a negociação, ambos os lados farão a 

sua parte, ou seja, cada um puxando para lado, para o seu benefício.  

O interessante é que sempre tenhamos uma negociação de ganha- 

ganha, quando os dois lados saem satisfeitos e com objetivos descontinuidade.  

No início, há a troca de informações do produto e das empresas, não só técnicas, 

mas de demanda mínima, forma de envio, forma de pagamento, em suma, todos 

os pontos necessários para que o comprador tenha plena consciência da 

compra.  

Quando acontece o interesse da compra, é emitido o primeiro documento 

dentro do comércio internacional, a Fatura Proforma. Conforme o interesse pela 

compra aumenta, a negociação vai se aprofundando e consolidando. Esta será 

consumada com a emissão da Fatura Comercial.  

Esse é o documento que transitará entre as aduanas por onde passar a 

mercadoria e que consolida todas as informações de compra e venda do bem, 

assim como informações do comprador e vendedor.  

A partir daí é dado início aos tramites operacionais da prontidão da 

mercadoria e da disponibilidade ao embarque, conforme Incoterms negociada. 

DESPACHO ADUANEIRO 

Despacho de exportação é o procedimento mediante o qual é verificada a 

exatidão dos dados declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos 

documentos apresentados e à legislação específica, com vistas a seu 

desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior. (Regulamento Aduaneiro) 

- http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm


F5A3 - PROCESSO DE DESPACHO ADUANEIRO 
FASE 5 – PROCESSO – ATIVIDADE 3 – DESPACHO ADUANEIRO 

324 

  

Toda mercadoria destinada ao exterior, inclusive a reexportada, está 

sujeita a despacho de exportação, com as exceções estabelecidas na legislação 

específica. 

O Despacho Aduaneiro de Exportação obedece a diversas etapas. Uma 

vez efetivado o Registro de Exportação - RE, e uma vez estando a mercadoria 

pronta para o embarque, a empresa, de posse de todos os documentos exigidos 

para a exportação, deverá providenciar a Declaração de Exportação (DE), por 

meio do SISCOMEX.  

Com o objetivo de simplificar os despachos aduaneiros de mercadorias 

de baixo valor e estimular as exportações, em especial das micro e pequenas 

empresas, o governo criou a Declaração Simplificada de Exportação (DSE). 

O Decreto Nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 regulamenta a administração 

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

operações de comércio exterior.  

O Manual do Despacho Aduaneiro de Exportação, elaborado pela 

Receita Federal do Brasil, permite consultar roteiros de procedimentos para as 

diversas etapas do despacho aduaneiro, pesquisar a legislação aplicável por 

assunto-chave, ou ainda, verificar a sequência de comandos utilizados no 

Siscomex para efetuar determinado registro (Guia do Siscomex). 

 

2.1. Documentos na Exportação  

Fatura Proforma  

A Fatura Proforma é o documento onde são estipuladas as condições de compra 

e venda e mercadoria. Este documento deverá conter as principais informações 

da negociação:  

• Descrição detalhada da mercadoria;  

• Quantidade, preço unitário e valor;  

• Peso bruto e líquido,  

• Nomes do exportador e do importador;  

• Tipo de embalagem de apresentação e de transporte;  

• Modalidade de pagamento;  

• Termos ou condições de venda – INCOTERMS;  

• Data e local de entrega;  

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-exportacao/topicos/conceitos-e-definicoes/tipos-de-despacho-de-exportacao/despachos-realizados-no-siscomex-1/despachos-com-de
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-exportacao/topicos/conceitos-e-definicoes/tipos-de-despacho-de-exportacao/despachos-realizados-no-siscomex-1/despachos-com-dse-informatizada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6759.htm
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-exportacao
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• Locais de embarque e de desembarque;  

• Prazo de validade da proposta;  

• Assinatura do exportador; e  

• Local da assinatura do importador, que com ela expressa a sua concordância 

com a proposta.  

Nos dias atuais, a Fatura Proforma pode ser substituída por uma cotação 

enviada por fax ou email, que contenha as mesmas informações destacadas 

acima.  

Fatura Comercial  

Quando há o aceite na Fatura Proforma, o vendedor emite a Fatura 

Comercial. Esse é o documento que consolida todas as informações sobre a 

negociação de compra e venda da mercadoria, contendo todos os pontos 

inerentes a este processo e obrigatoriamente deverá conter os seguintes dados:  

• Nome e endereço, completos, do exportador;  

• Nome e endereço, completos, do importador;  

• Especificação das mercadorias no idioma inglês ou da preferência do 

comprador;  

• Marca, numeração e, se houver, número de referência dos volumes;  

• Quantidade e espécie dos volumes;  

• Peso bruto dos volumes e peso líquido;  

• País de origem, País de aquisição e País de procedência;  

• Preço unitário e total de cada espécie de mercadoria e, se houver, o 

montante e a natureza das reduções e descontos concedidos ao 

importador;  

• Frete e demais despesas relativas às mercadorias especificadas na 

fatura;  

• Condições e moeda de pagamento;  

• INCOTERMS.  

 

Segundo a legislação brasileira, esse documento tem que ser em papel 

timbrado do exportador e com assinatura de próprio punho com caneta azul. Não 

se aceita a chancela como originalidade para o documento. 
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Romaneio (Packing List)  

Este documento é confeccionado pelo exportador e é utilizado tanto no 

embarque como no desembarque da mercadoria. Trata−se de uma relação dos 

volumes a serem exportados e de seu conteúdo e deve conter os seguintes 

elementos:  

• Número do documento;  

• Nome e endereço do exportador e do importador;  

• Data da emissão;  

• Descrição da mercadoria, quantidade, unidade, peso bruto e líquido;  

• Local de embarque e desembarque;  

• Nome da transportadora e data de embarque;  

• Número de volumes, identificação dos volumes por ordem numérica, tipo de 

embalagem, peso bruto e líquido por volume, as dimensões em metros cúbicos.  

 

Esse documento não precisa ser original.  

Conhecimento de Embarque  

O conhecimento de embarque é emitido pelo transportador e comprova 

que a mercadoria foi colocada a bordo do meio de transporte.  

Este documento é aceito pelos bancos como garantia de que a mercadoria foi 

embarcada para o exterior ou houve a transposição dafronteira.  

O Conhecimento de Embarque deve conter:  

• Nome e endereço do exportador e do importador;  

• Locais de embarque e de desembarque;  

• Quantidade marca e espécie de volumes, tipo de embalagem;  

• Descrição da mercadoria e códigos (SH/NCM/NALADI);  

• Peso bruto e líquido;  

• Valor da mercadoria;  

• Dimensão e cubagem dos volumes;  

• Data do embarque;  

• Valor do frete internacional;  

• Valores de todas as despesas de carga e descarga nos portos;  

• Assinado de próprio punho.  
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Dependendo da modalidade de transporte, o conhecimento de  embarque 

poderá ter as seguintes denominações:  

• Marítimo − Bill of lading (BL)  

• Aéreo – Airway Bill (AWB)  

• Rodoviário – Conhecimento Rodoviário de Transporte (CRT)  

 

Certificados de Origem  

O objetivo deste documento é o de atestar que o produto é, efetivamente, 

originário do país exportador. Sua emissão é essencial nas exportações para 

países que concedem preferências tarifárias. Os Certificados de Origem são 

fornecidos por entidades credenciadas, mediante a apresentação da fatura 

comercial.  

São modelos de Certificados de Origem:  

• Certificado de Origem MERCOSUL;  

• Certificado de Origem ALADI;  

• Certificado de Origem SGP (Form A);  

• Certificado de Origem SGPC.  

 

A escolha do certificado será conforme os acordos bilaterais e multilaterais que 

o Brasil tenha com o país do importador.  

 

Registro de Exportação – RE  

O Registro de Exportação (RE) no SISCOMEX é um conjunto de 

informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal, que caracteriza 

a operação de exportação de uma mercadoria e define o seu enquadramento 

legal.  

 

Declaração de Despacho de Exportação – DDE  

A declaração de exportação é formulada pelo exportador ou por seu 

representante (despachante aduaneiro), por intermédio do SISCOMEX. A 

Declaração de Despacho de Exportação marca o início do despacho aduaneiro 

e deverá ser apresentada à unidade da Receita Federal competente onde esteja 

ocorrendo a liberação e/ou embarque.  
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Registro de Operação de Crédito – RC  

Devem constar do Registro de Operação de Crédito (RC) as informações de 

caráter cambial e financeiro referentes a exportações com prazo de pagamento 

superior a 180 dias (prazo que caracteriza as exportações financiadas), contado 

a partir da data do embarque como também aquelas com financiamento. Ou 

aquelas com incidência de juros, independente o prazo.  

O preenchimento do RC e o seu deferimento devem ser anteriores ao 

preenchimento do Registro de Exportação (RE).  

O exportador, diretamente ou por intermédio de seu representante legal 

(despachante aduaneiro), é responsável pela prestação de todas as informações 

necessárias ao exame e processamento do RC, que é feito por meio do 

SISCOMEX. 

Registro de Venda – RV  

O Registro de Venda (RV) deve ser preenchido nos casos de produtos 

negociados em bolsas internacionais de mercadorias ou de produtos primários 

(commodities).  

O preenchimento do RV no SISCOMEX deve ser anterior ao preenchimento do 

Registro de Exportação (RE) da mercadoria.  

 

Nota Fiscal  

Este documento deverá acompanhar a mercadoria desde a saída do 

estabelecimento do exportador até o seu embarque para o exterior. A nota fiscal deve 

ser emitida em moeda nacional, com base na conversão do preço FOB em reais, pela 

taxa do dólar no fechamento de câmbio do dia anterior e deverá conter todas as 

informações da operação e das partes.  

 

2.2. Despacho Aduaneiro de Exportação  

Trata−se do procedimento fiscal de desembaraço da mercadoria destinada ao 

exterior, com base nas informações contidas no Registro de Exportação – RE, na Nota 

Fiscal (primeira via) e nos demais documentos apresentados para verificação das 

autoridades aduaneiras.  

O Despacho Aduaneiro de Exportação é processado por intermédio do SISCOMEX.  
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O Despacho Aduaneiro de Exportação deverá acontecer em local alfandegado 

ou autorizado pela Receita Federal do Brasil. Normalmente acontecem quando a 

mercadoria já se encontra nesses recintos.  

 

2.3. Tipos de Despacho Aduaneiro de Exportação  

Os despachos aduaneiros de exportação podem, conforme as 

características especificas da operação, ser realizados com ou sem registro no 

SISCOMEX. 

 

Os Despachos de Exportação realizados sem registro no SISCOMEX são apenas 

nas seguintes situações:  

 DSE formulário (papel);  

 Urna Funerária;  

 Mercadoria Adquirida no Mercado Interno.  

 

2.4. Etapas do Despacho Aduaneiro de Exportação  

De forma resumida, o despacho de exportação está sujeito às seguintes etapas:  

Registro da DDE  

O registro da declaração para despacho de exportação – DDE inicia o despacho 

de exportação. Na formulação da DDE, o Sistema aproveitará os dados e informações dos 

Registros de Exportação – RE, já obtidos anteriormente. Na DDE são inseridos os dados 

de embarque da mercadoria.  
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Em casos específicos, previstos na legislação, o despacho é feito através de Declaração 

Simplificada de Exportação – DSE, hipótese em que é dispensado o RE.  

A mercadoria normalmente já se encontra no recinto autorizado pela 

Receita Federal do Brasil, ou seja, a mercadoria estará em um REDEX, porto 

seco, porto, aeroporto, ou ponto de fronteira para que seja feito o despacho ao 

exterior. 

 

Confirmação da Presença da Carga  

Esta etapa se refere à confirmação da presença da carga pelo depositário, em 

recinto alfandegado, ou pelo exportador, em local não alfandegado. O depositário da 

carga acessa o SISCOMEX e faz a vinculação da carga física com a DDE.  

É essa etapa que dá validação a DDE.  

 

Envio da Declaração de Exportação  

Após a informação da presença da carga, o exportador ou seu representante deverá 

entrar no SISCOMEX e enviar a declaração para despacho.  

É nesse momento, após o envio via sistema da declaração de exportação que esta será 

parametrizada.  

 

Parametrização  

Nessa etapa será a feita parametrização, ou seja, a seleção, pelo SISCOMEX, dos 

despachos de exportação para um dos seguintes canais de conferência aduaneira: verde, 

laranja ou vermelho, submetendo−se aos seguintes procedimentos:  

 

• CANAL VERDE: são dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria. 

O desembaraço é feito automaticamente pelo SISCOMEX;  

• CANAL LARANJA: é realizado apenas o exame documental, dispensando−se a 

verificação da mercadoria;  

• CANAL VERMELHO: o despacho é submetido tanto ao exame documental quanto à 

verificação da mercadoria.  
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Distribuição  

Após a parametrização, os despachos de exportação selecionados para os canais 

laranja e vermelho serão distribuídos para os Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil, para análise e tratativas. Estes analisarão conforme a legislação e cada tratamento 

administrativo pertinente a mercadoria e classificação.  

Até que o fiscal esteja certo da liberação, ele poderá fazer quantas exigências 

achar necessárias. 

Desembaraço Aduaneiro  

Uma vez designado, o AFRFB fará o exame documental do despacho, caso o 

mesmo tenha sido selecionado para o canal laranja, conferindo se os dados constantes na 

DDE ou DSE coincidem e se harmonizam com as informações da documentação 

instrutiva do despacho.  

Caso o despacho tenha sido selecionado para o canal vermelho, o AFRFB efetuará o 

exame documental e a verificação da mercadoria. O desembaraço da mercadoria será 

necessariamente registrado no Sistema, pelo AFRFB responsável.  

Ressalto que todos esses procedimentos são feitos antes do embarque da 

mercadoria e a mesma somente embarcará, após o desembaraço aduaneiro pela Receita 

Federal do Brasil.  

Feita a liberação da mercadoria é registrado no sistema, ficando a mercadoria 

autorizada a embarcar ou fazer a transposição da fronteira. Ou seja, ela poderá embarcar 

para o seu destino final.  

 

Registro dos Dados de Embarque  

O transportador da mercadoria registrará os dados de embarque em até sete dias 

depois de realizado o embarque da mercadoria para o exterior, com base nos documentos 

por ele emitidos.  

 

Averbação de Embarque  

A averbação é o ato final do despacho de exportação e consiste na confirmação, 

pela fiscalização aduaneira, do embarque da mercadoria. A averbação será feita, no 

Sistema, após a confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados 

pertinentes pelo transportador.  
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Registrados os dados de embarque, se os dados informados pelo transportador 

coincidirem com os registrados no desembaraço da DDE ou DSE, haverá averbação 

automática do embarque pelo Sistema. Caso contrário, Alfândega irá analisar a 

documentação apresentada, confrontando−a com os dados relativos ao desembaraço e ao 

embarque, efetuando−se a chamada averbação manual, com ou sem divergência.  

Muitos exportadores não se atentam para essa situação, mas deveriam. 

Isso porque segundo a legislação, a Averbação do Embarque é a efetivação do 

embarque da mercadoria ou da transposição da fronteira. Os bancos somente 

poderiam efetivar o fechamento de câmbio para o exportador, uma vez que a 

DDE esteja averbada. Na pratica, muitos no levam à risca essa regra. 

 

Emissão do Comprovante de Exportação  

Concluída a operação de exportação, com a sua averbação no Sistema, será 

fornecido ao exportador, quando solicitado, o documento comprobatório da exportação, 

emitido pelo SISCOMEX, na Unidade de despacho da mercadoria.  

 

Cancelamento do Despacho 

ANTES DA RECEPÇÃO 

DOCUMENTAL 

ENTRE A RECEPÇÃO 

DOCUMENTAL E A 

AVERBAÇÃO 

APÓS A AVERBAÇÃO 

MEDIANTE 

PROCESSO 

Cancelamento de DDE: - 

pelo exportador; - 

automaticamente, 15 após a 

elaboração da DDE. 

Cancelamento de DDE: - 

pela RFB, de ofício ou a 

pedido. 

Cancelamento de DDE: - 

pela RFB, de ofício ou a 

pedido. 
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Anexo 01 - Fluxograma do Despacho de Exportação – DDE 

 

Com a Instrução Normativa RFB nr. 1.407, de 04 de novembro de 2013, após o 

registro da presença de carga no sistema, o exportador ou seu representante 

deverá ENVIAR A DECLARAÇÃO PARA DESPACHO, via siscomex. Após feito 

esse envio, o SISCOMEX parametrizará a declaração nos canais já conhecidos. 

Será feito o procedimento de acordo com cada canal. 
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Anexo 02 - Fluxograma do Despacho Simplificado de Exportação – DSE 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Outros Modelos de documentos em anexo ao MEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Abracomex – www.abracomex.org e Aprendendo a Exportar, 2016.

http://www.abracomex.org/


F5A5 - Tratamento Tributário 
FASE 5 – PROCESSO – ATIVIDADE 5 – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 

335 

  

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 

Dentro do princípio mundialmente aceito de não se exportar tributos, o 

governo tem procurado desonerar das exportações os tributos nacionais, 

permitindo às empresas ofertarem seus produtos a preços competitivos no 

mercado internacional. A desoneração fiscal ao longo da cadeia produtiva tem 

uma importância fundamental na composição final do preço de exportação. Por 

isso, é aconselhável que o exportador acompanhe continuamente a legislação 

referente ao assunto.  O I.E., previsto na Constituição Federal, art. 153, inciso II., 

incide sobre a exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, entendidos 

como sendo produtos de procedência estrangeira que foram importados a título 

definitivo. Cabe ao Poder Executivo relacionar os produtos sujeitos ao imposto. 

Para saber mais sobre o imposto de exportação, acesse o site da Secretaria da 

Receita Federal. Lá você poderá obter informações sobre Leis e Decretos 

relacionados a esse imposto. Imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação. Por força constitucional (Art. 155, inciso X-a da Constituição 

Federal), o ICMS não incide sobre operações que destinem ao exterior produtos 

industrializados, excluídos os semielaborados definidos em lei complementar.  A 

Lei Complementar nº 87/96 de 13/09/96, conhecida como Lei Kandir, teve 

impactos positivos na cadeia produtiva, pois desonerou da cobrança do ICMS, 

as exportações de produtos primários e semielaborados, a aquisição de bens de 

capital, a energia consumida e os bens de uso e consumo das empresas.  

 

IPI 

Por força de imunidade constitucional (Art. 153, § 3º, inciso III da 

Constituição Federal), o IPI não incidirá sobre produtos industrializados 

destinados ao exterior. Para saber mais sobre o Imposto de Produtos 

Industrializados, acesse o site da Secretaria da Receita Federal. Lá você poderá 

obter informações sobre Leis, Decretos, Instruções Normativas, Atos 

Declaratórios, Regulamentos e Incentivos a Exportação relacionados a esse 

imposto.  

A COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) é 

uma contribuição social que se destina ao exclusivo financiamento das despesas 

com atividades-fim das áreas de saúde, previdência e assistência social.  
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O PIS (Programa de Integração Social) é uma contribuição destinada a 

financiar o programa de seguro-desemprego e o abono anual aos empregados.  

Para saber mais sobre a COFINS e o PIS, acesse o site da Secretaria da Receita 

Federal. Lá você poderá obter informações sobre Leis, Medidas Provisórias, 

Decretos e Instruções Normativas, Atos Declaratórios, Portarias e Incentivos 

Fiscais relacionados a esses tributos.  

 

CÂMBIO 

As vendas ao exterior são usualmente cotadas em dólares. Outras 

moedas conversíveis, como o euro, o iene e a libra esterlina, também podem ser 

utilizadas. O exportador recebe, porém, o pagamento em reais. Câmbio é, 

portanto, a compra e a venda de moedas estrangeiras. É uma troca. Tendo em 

vista as oscilações na taxa de câmbio, o exportador, em suas transações com o 

exterior, depara-se, portanto, com a possibilidade de que essa mudança cambial 

venha a afetar a quantia a ser recebida em reais. 

 

Aspectos Cambiais 

Um mercado cambial ou de divisas é um mercado onde são compradas e 

vendidas as moedas dos diferentes países, pois não são aceitas moedas 

estrangeiras em pagamento das exportações, nem moeda nacional em 

pagamento das importações. Além de exportadores e importadores, o mercado 

cambial é composto das bolsas de valores, dos bancos, dos corretores e todos 

aqueles que efetuam transações com o exterior.  

No mercado cambial iremos encontrar dois grupos:  

Grupo vendedor 

 Exportadores, turistas, tomadores de empréstimos, vendedores de 

serviços e especuladores. 

Grupo comprador 

 Importadores, turistas, compradores de serviços, compradores de títulos 

e especuladores. 

OBS. Os bancos atuam como intermediários entre os dois grupos acima, 

centralizando a compra e venda de divisas. Os corretores de câmbio atuam como 

intermediários entre os bancos e as partes interessadas, encarregando-se de 



F5A5 - Tratamento Tributário 
FASE 5 – PROCESSO – ATIVIDADE 5 – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 

337 

  

procurar as melhores taxas e condições para seus clientes. O Banco Central do 

Brasil é o órgão executor da política cambial brasileira, é ele quem autoriza os 

bancos comerciais a operarem no mercado cambial. 

O contrato de câmbio é o instrumento firmado entre o vendedor e o 

comprador de moedas estrangeiras, no qual se mencionam as características 

completas das operações de câmbio e as condições sob as quais se realizam. 

Ele tem por objeto a troca de divisas. Assim sendo, sempre teremos como 

contrapartida do valor em moeda estrangeira, apontado no contrato de câmbio, 

o valor correspondente àquele em moeda nacional, obtido em função da 

conversão efetuada pela taxa de câmbio. 

 

Taxa de câmbio 

A taxa de câmbio é o preço, em moeda nacional, de uma unidade de 

moeda estrangeira. Por exemplo: se 1 dólar = 1,70 reais, isso significa que 

estamos quantificando em real o valor da moeda americana. Por outro lado, do 

ponto de vista do estrangeiro, significa que 1 real vale 0,5882 dólar. No contrato, 

o exportador compromete-se a entregar determinada quantia de moeda 

estrangeira, decorrente de sua operação de exportação, devendo a instituição, 

em contrapartida, entregar o equivalente em moeda nacional, dentro de 

determinadas condições.  Ao contratar o câmbio não mais poderão ser alterados 

o exportador e a taxa cambial.  As operações de exportação, sob o aspecto 

cambial, podem ser efetuadas: 

Sem cobertura cambial 

Não há remessa de divisas do exterior para pagamento da mercadoria. 

Exemplos: 

 Remessas de mercadorias para participação em feiras, exposições no 

exterior e certames semelhantes, até o imite de US$ 50.000,00; 

 Remessas de mercadorias para complementação ou correção de 

embarque, tais como: quebra, avaria, indenização por defeito de fábricas, 

etc.; 

 Animais reprodutores; 

 Material destinados a testes, exames ou pesquisas, com finalidade 

industrial ou científica, etc.  
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Com cobertura Cambial 

Ocorre o pagamento proveniente do exterior devido à remessa da 

mercadoria. A contratação ou fechamento do câmbio é uma fase muito 

importante no processo de exportação, pois é nesse momento que ocorrerá a 

venda para o banco, por parte do exportador, da moeda estrangeira resultante 

da operação de exportação.  

As operações de câmbio referentes à exportação podem ser fechadas antes do 

embarque ou após o embarque.  

 Antes do embarque, sob a modalidade Pagamento Antecipado da 

exportação, ocorre o ingresso de moeda estrangeira para liquidação 

pronta. É empregado principalmente nos casos em que o importador 

financia o exportador. As antecipações podem ser efetuadas pelo 

importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive 

instituições financeiras.  

 Após o embarque, sob as demais modalidades de pagamento (Remessa 

sem Saque, Cobrança Documentária e Carta de Crédito) ocorre o 

ingresso de moeda estrangeira para liquidação pronta ou futura. No caso 

de exportação financiada, os pagamentos serão efetuados conforme 

consignado no RC (Registro de Crédito). 

 

Registro de Crédito 

O Registro de Operação de Créditos é um dos módulos do Sistema 

Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX e representa o conjunto de 

informações de natureza comercial, financeira e cambial que caracteriza as 

vendas de mercadorias e serviços ao exterior, realizadas a prazo (exportações 

financiadas) e com incidência de juros, em cambiais distintas das do principal. 

Cabe ao exportador, diretamente ou por seu representante legal, prestar as 

informações necessárias ao exame e efetivação do Registro de Operação de 

Crédito - RC, em terminal conectado ao SISCOMEX.  

O RC deve ser solicitado previamente ao RE, inclusive para exportação 

amparada por financiamento do próprio exportador. 

Câmbio Simplificado de Exportação  
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Os bancos autorizados a operar em câmbio podem efetuar operações de Câmbio 

Simplificado decorrentes de vendas de bens ao exterior, por pessoa física ou 

jurídica, até o limite, por operação, de US$ 50 mil ou o equivalente em outra 

moeda.  Essa modalidade de câmbio é uma ferramenta de grande utilidade para 

as PME - Pequenas e Médias Empresas com vocação exportadora e que têm 

interesse em explorar o comércio eletrônico - e-commerce.  A formalização das 

operações é efetuada mediante simples assinatura de boleto, por parte do 

exportador. O registro no SISBACEN, pelos bancos, é efetuado no mesmo dia 

da liquidação do contrato de câmbio, sendo gerado automaticamente um 

contrato de câmbio de exportação, para cada boleto registrado. O pagamento 

das operações simplificadas pode ser efetuado, inclusive, com cartão de crédito 

internacional emitido no exterior, onde a administradora do cartão assume a 

responsabilidade pelo câmbio. 

Para simular o tratamento tributário possui no site da Receita Federal o 

seguinte simulador: Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das 

Importações. Por meio deste simulador pode-se obter a informação relativa ao 

tratamento tributário e administrativo a que está sujeita a importação de uma 

determinada mercadoria, no momento em que a consulta é formulada. 

Dessa forma, é possível visualizar as alíquotas ad-valorem vigentes dos tributos 

que podem incidir sobre uma determinada importação, assim como o montante 

desses tributos, calculados com base nos dados fornecidos. 

Também podem ser consultados os controles administrativos aos quais a 

importação poderá estar sujeita, tais como requisitos, restrições ou proibições, 

bem assim os órgãos ou agências da administração pública federal, 

responsáveis por estes controles, conforme a classificação fiscal da mercadoria 

na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/SimuladorImportacao/default.htm 

 

 

Fonte: APRENDENDO A EXPORTAR: Disponível em:< 

www.aprendendoaexportar.gov.br/alimentos/>. Acessado em: 28 de abril de 2016

javascript:janela_padrao('glossario.html#ncm','Glossário',50,50,400,400,'yes','yes','yes');
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/SimuladorImportacao/default.htm


 
340 

  

APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO MODELO DE 

EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

DADOS PESSOAIS 

Formação: 

Função: 

Tempo de empresa: 

 

Conhecimentos gerais sobre o processo de exportação: 
Descreva brevemente quais foram os principais processos de exportação que você 
acompanhou.  
 
Quais os principais desafios que você encontra na execução da atividade de 
exportação? 
 
Qual a sua opinião sobre o uso de um modelo para “orientar” o processo de 
exportação? 
 
AVALIAÇÃO DO MODELO DE REFERÊNCIA PROPOSTO 
De a sua opinião sobre o modelo de referência para exportação de alimentos, 
levando em consideração os seguintes aspectos, pontuando de 1 a 5, sendo:  
1 – não atende; 2 – atende parcialmente; 3 – atende; 4 – atende totalmente e 5 - 
atende excepcionalmente 

 

PROCESSO 

1. O modelo facilita a compreensão do processo de exportação no geral? 

1.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

2. O modelo deixa claro as etapas necessárias para exportação dos produtos? 

2.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

3. As atividades de cada etapa estão bem descritas e explicadas? 

3.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

4. Os documentos necessários em cada etapa estão bem identificados, 

explicados e compreendidos? 

4.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

5. Os controles necessários durante o processo estão identificados e 

explicados? 

5.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

 

PESSOAS 

6. O modelo deixa claro a função necessária para execução de cada atividade? 

6.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

7. O modelo deixa claro a responsabilidade na execução de cada atividade? 

7.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 
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PRODUTO 

8. O modelo facilita a exportação de produtos alimentícios? 

8.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

9. O modelo auxilia na preparação do produto? 

9.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

MERCADO EXTERNO 

10. O modelo auxilia/ no processo de identificação das necessidades do 

mercado consumidor? 

10.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

11. O modelo auxilia no processo para identificação do público alvo? 

11.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

12. O modelo auxilia no processo para identificação do produto de interesse no 

mercado externo? 

12.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

REQUISITOS E EXIGÊNCIAS 

13. As exigências nacionais estão detalhadas e compreendidas? 

13.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

14. Os requisitos da União Europeia estão detalhados e compreendidos? 

14.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

COMPREENSÃO E ENTENDIMENTO 

15. O modelo possui fácil entendimento para o processo de exportação de 

produtos?? 

15.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

16. A linguagem utilizada está adequada para o processo de exportação de 

produtos?? 

16.1 Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 

17. A estrutura está adequada para o processo de exportação de produtos?? 

a. Caso assinalado 1 ou 2 justificar: 
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APÊNDICE J – RESULTADO QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO MODELO 

Indicação de data e hora 19/09/2016 16:49 23/09/2016 13:51 

Empresa: 
Federação das 
Indústrias do Estado 
do Paraná 

Empresa A 

E-mail ---------- ------------- 

Formação: 
Relações 
Internacionais 

Superior Completo 

Função: Analista de Negócios 
Diretora Executiva (Sócia 
Proprietária) 

Tempo de empresa: 5 anos e meio 13 anos 

Descreva brevemente quais foram 
os principais processos de 
exportação que você acompanhou. 

Prospecção de 
mercado 

A Empresa A ainda não exporta, 
pois a produção é voltada para o 
mercado interno. 

Qual a sua opinião sobre o uso de 
um modelo para “orientar” o 
processo de exportação? 

Excelente iniciativa 

Vejo este modelo como uma 
ferramenta de muita valia, já que 
elimina excessos e foca na 
informação precisa do processo. 

Quais os principais desafios que 
você encontra na execução da 
atividade de exportação? 

Desembaraço 
aduaneiro 

Entender o mercado alvo é um 
desafio, no sentido de introduzir o 
produto de forma adequada com 
geração de demanda. 

1. O modelo facilita a compreensão 
do processo de exportação ? 

4 5 

1.1 Caso assinalado 1 ou 2 
justificar: 

-- -- 

2. O modelo deixa claro as etapas 
necessárias para exportação dos 
produtos? 

4 5 

2.1 Caso assinalado 1 ou 2 
justificar: 

-- -- 

3. As atividades de cada etapa 
estão bem descritas e explicadas? 

5 5 

3.1 Caso assinalado 1 ou 2 
justificar: 

-- -- 

4. Os documentos necessários em 
cada etapa estão bem 
identificados, explicados e 
compreendidos? 

4 5 

4.1 Caso assinalado 1 ou 2 
justificar: 

-- -- 

5. Os controles necessários 
durante o processo estão 
identificados e explicados? 

5 5 

5.1 Caso assinalado 1 ou 2 
justificar: 

-- -- 

6. O modelo deixa claro a função 
necessária para execução de cada 
atividade? 

5 5 

6.1 Caso assinalado 1 ou 2 
justificar: 

-- -- 
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Empresa: 
Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná 

Empresa A 

7. O modelo deixa claro a 
responsabilidade na 
execução de cada 
atividade? 

5 5 

7.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

-- -- 

8. O modelo facilita a 
exportação de produtos 
alimentícios? 

4 5 

8.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

-- -- 

9. O modelo auxilia na 
preparação do produto? 

4 5 

9.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

-- -- 

10. O modelo auxilia no 
processo de identificação 
das necessidades do 
mercado consumidor? 

4 2 

10.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

-- 

O modelo não traz o que apenas 
uma pesquisa de mercado traria, 
portanto, o modelo, em si, não tem o 
condão de garantir a demanda no 
mercado externo. Atende 
excepcionalmente bem no que diz 
respeito à regulamentação do 
mercado alvo, e as orientações 
sobre os passos a serem dados no 
ingresso no exterior, mas não 
garante o sucesso comercial do 
produto. 

11. O modelo auxilia no 
processo para 
identificação do público 
alvo? 

3 2 

11.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

  

A identificação do público alvo é 
possível através de uma pesquisa 
de mercado, e entendo que esta 
não é a finalidade deste modelo. 

12. O modelo auxilia no 
processo de pesquisa de 
mercado? 

4 2 

12.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

-- 

Entendo que não é a finalidade 
deste modelo a pesquisa de 
mercado. Creio que tão somente 
uma imersão no mercado alvo 
poderá trazer. 

13. As exigências 
nacionais estão 
detalhadas e 
compreendidas? 

4 5 

13.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

-- -- 

14. Os requisitos da União 
Europeia estão detalhados 
e compreendidos? 

4 5 
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14.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

-- -- 

15. O modelo possui fácil 
entendimento para o 
processo de exportação 
de produtos? 

5 5 

15.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

-- -- 

16. A linguagem utilizada 
está adequada para o 
processo de exportação 
de produtos? 

5 5 

16.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

-- -- 

17. A estrutura está 
adequada para o processo 
de exportação de 
produtos? 

5 5 

17.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

-- -- 
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SEGUNDA AVALIAÇÃO: 

Indicação de data e hora 23/11/2016 16:49:28 24/11/2016 13:51:42 24/11/2016 14:46:48 24/11/2016 17:24:31 

Empresa: Empresa de Alimentos 
Consultor Comércio 
Exterior 1 

Despachante Aduaneiro Consultor Comércio Exterior 2 

Formação: Engenharia de Produção Administração Relações Internacionais Administração 

Função: Área Comercial Empresário Analista de Comércio Exterior Consultor 

Tempo de empresa: 6 anos 18 anos 3 anos 15 anos 

Descreva brevemente 
quais foram os principais 
processos de exportação 
que você acompanhou. 

Alimentos Muitos 

Acompanho vários processos de 
exportação diariamente. Alguns 
deles são de produtos químicos, 
produtos alimentícios, têxtil e 
maquinários. 

Ao longo dos 15 anos de 
experiência na área, participei 
de muitos processos de 
exportação, mas os principais 
são: Alimentos, Maquinas 
Industriais, Industria Têxtil. 

Qual a sua opinião sobre o 
uso de um modelo para 
“orientar” o processo de 
exportação? 

Acho excelente, na medida em 
que vc tem um guia passo a 
passo que permite a 
compreensão das tarefas 
necessárias para a exportação 
de mercadorias. Permite o 
entendimento do processo, 
quais os intrumentos 
necessários para a sua 
efetivação e o respaldo jurídico 
necessário. Com isso, elucida a 
complexidade do processo, um 
ganho de tempo e desmistifica 
o "terror burocrático", que faz 
as empresas desistirem do 
processo e percam 
oportunidades de bons 
negócios, contraditoriamente, 
num mundo globalizado. 

Indispensável, não só 
pelo fato de orientar o 
processo de exportação 
como também de se 
estabelecer uma espécie 
de padronização, 
considerando-se os 
pontos em comum em 
relação às obrigações 
dos exportadores e os 
importadores. 

Acho uma excelente proposta, 
por ser um tema complexo 
muitas empresas possuem 
dúvidas sobre a execução. 
Recebemos na empresa 
processos já endamento, porém 
que estão parados, por falta de 
conhecimento da empresa que 
está exportanto. Isso gera custos 
elevados para as empresas e 
muitas vezes despedícios de 
materiais. 

Creio que seja valido e 
necessário para agilizar o 
processo e orientar os passos 
a serem dados. 
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Quais os principais 
desafios que você 
encontra na execução da 
atividade de exportação? 

A complexidade do processo 
como um todo, Estruturar a 
pesquisa de mercado e a 
dificuldade de prospecção de 
clientes no exterior. 

A necessidade 
encontrada pelo 
exportador de atender 
plenamente as 
exigências do 
importador, suplantando 
o potencial das 
empresas concorrentes, 
sem a perda financeira 
que garantirá sua 
sobrevivência no 
mercado. 

Perda de material, falta de 
conhecimento da empresa 
exportadora, problemas de 
comunicação entre exportador e 
importador e custos elevados. 

Burocracia, sites com poucas 
informações, falta de um 
manual completo. 

1. O modelo facilita a 
compreensão do processo 
de exportação ? 

5 4 5 5 

2. O modelo deixa claro as 
etapas necessárias para 
exportação dos produtos? 

5 4 5 5 

3. As atividades de cada 
etapa estão bem descritas 
e explicadas? 

4 4 5 4 

4. Os documentos 
necessários em cada 
etapa estão bem 
identificados, explicados e 
compreendidos? 

5 4 5 5 

5. Os controles 
necessários durante o 
processo estão 
identificados e explicados? 

5 4 3 4 

6. O modelo deixa claro a 
função necessária para 
execução de cada 
atividade? 

5 4 4 4 
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Empresa: Empresa de Alimentos Consultor Comércio Exterior 1 Despachante Aduaneiro Consultor Comércio Exterior 2 

7. O modelo deixa claro a 
responsabilidade na 
execução de cada 
atividade? 

5 4 

5 5 

8. O modelo facilita a 
exportação de produtos 
alimentícios? 

5 4 
5 5 

8.1 Caso assinalado 1 ou 
2 justificar: 

--- --- 

--- De acordo com os processos 
que já participei vejo este 
modelo como grande 
facilitador. 

9. O modelo auxilia na 
preparação do produto? 

5 4 
4 5 

10. O modelo auxilia no 
processo de identificação 
das necessidades do 
mercado consumidor? 

3 4 

4 3 

10.1 Caso assinalado 1 
ou 2 justificar: 

--- --- 
--- Entendo que o modelo não foi 

desenvolvido para este fim. 

11. O modelo auxilia no 
processo para 
identificação do público 
alvo? 

3 4 

2 3 

11.1 Caso assinalado 1 
ou 2 justificar: 

--- --- 

Acredito que para execução 
desta etapa é necessário um 
trabalho por parte da empresa 
exportadora, que não está 
explicitado no modelo. O 
objetivo do modelo não é esse, 
mas sim de oferecer as 
atividades necessárias para o 
processo de exportação. 
Dependerá da empresa em 
executá-las ou não. O modelo 
apresenta a necessidade de 

Entendo que o modelo não foi 
desenvolvido para este fim. 
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realização de um plano de 
mercado e de exportação que 
prepara a empresa para a 
identificação do público alvo. 

12. O modelo auxilia no 
processo de pesquisa de 
mercado? 

3 4 4 3 

12.1 Caso assinalado 1 
ou 2 justificar: 

--- --- --- 
Entendo que o modelo não foi 
desenvolvido para este fim. 

13. As exigências 
nacionais estão 
detalhadas e 
compreendidas? 

5 4 5 4 

14. Os requisitos da 
União Europeia estão 
detalhados e 
compreendidos? 

4 4 5 5 

15. O modelo possui fácil 
entendimento para o 
processo de exportação 
de produtos? 

5 4 4 5 

16. A linguagem utilizada 
está adequada para o 
processo de exportação 
de produtos? 

5 4 5 5 

17. A estrutura está 
adequada para o 
processo de exportação 
de produtos? 

4 4 3 5 
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APÊNDICE K – FASES MODELOS ANALISADOS 

 

Small Business 

Administration (SBA)dos 

Estados Unidos

UNZCO
The Canadian Trade 

Commissioner Service

A Step by Step Guide for 

Irish Exporters
GOV.UK Export Start Guide

Usando este Planner
Desenvolver estratégia 

de exportação
Primeiros passos

O mercado de exportação 

da Irlanda

Visão geral da 

exportação
Pesquisa de Mercado

Introdução à Exportação
Desenvolver Plano de 

Mercado

Globalização: Cadeia de 

Valor
Por que exportar?

Desafios dos 

principais mercados

Identificando o melhor 

mercado

Formação e Aconselhamento
Apoio de entidades para 

exportação
Traçar sua rota

Identificar oportunidades 

de exportação de vendas

Potencial de 

crescimento
Culturas Comerciais

Primeiros passos: Criação de um 

plano de exportação de negócios
Métodos / Canais Atingindo o cliente

Desenvolver um plano de 

exportação

Comércio entre o 

Reino Unido e 

principais mercados

Desenvolver uma proposta 

de valor

Desenvolver seu plano de 

marketing
Contatos importantes Plano de exportador

Escolhendo um canal de 

distribuição

Oportunidades dos 

mercados
Avaliar a competitividade

Financiamento da sua 

exportação

Tecnologia e 

empreendimento

Definindo: identificando o 

seu mercado-alvo

Vendas & Promoção de 

mercados estrangeiros

Considerações 

iniciais

Preparando para o 

mercado

Planilhas de contabilidade: 

Custeio, previsão financeira e 

preço do produto

Preparando seu produto 

para exportação
Estratégia de Marketing

Transporte de mercadorias 

para os mercados 

internacionais

Considerações 

legais

Identificando rotas para o 

mercado

Utilizando a tecnologia para a 

exportação de sucesso
Exportações de serviços Estudo do mercado alvo

Métodos de pagamento e 

gerenciar riscos ao 

exportar

Requisitos de 

entrada

Procurando parceiros e 

distribuidores

O seu novo plano de marketing: 

Resumo, Timeline e Atualizações

Considerações legais 

internacionais
Transporte

Financiamento das 

exportações
Contatos para ajuda Entrada no mercado

Transporte e Documentação Envio do produto
Identificar o seu 

exportador
Propriedade Intelectual --

Preços conjunto nos 

mercados de exportação

Glossário de Termos e Siglas
Preços, cotações, e 

Termos
Comércio internacional

Deveres e Impostos sobre 

o Comércio Internacional
--

Criar uma empresa no 

exterior

Lista de formulários e planilhas Formas de Pagamento

Venda on-line: e-

business para os 

exportadores

Modelo Plano de 

Exportação 
--

Financiar um movimento 

para mercados no exterior

--

Operações de 

Financiamento às 

Exportações

Lista de verificação de 

exportação
Sites importantes -- Operando no mercado

--
Viagens de negócios no 

Exterior

Recursos para os 

exportadores

Documentação de 

Exportação
-- Propriedade Intelectual

-- Vendas no exterior
Glossário de termos de 

comércio internacional
Glossário de Termos --

Gerenciar o crescimento 

das exportações

-- Serviço Pós-Venda -- INCOTERMS --

Administrar as diferenças 

de moeda nos mercados 

internacionais

-- -- -- Perguntas frequentes --
Lidar com o imposto na 

exportação

-- -- -- -- --
Regulamentos locais ao 

exportar

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- --

E
T

A
P

A
S
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Australian 

Government
MATRADE

New Zealand Trade e 

Enterprise
Canada Border Service Agency Invest & Export Brasil Aprendendo a Exportar

Guia para exportação Começando
Pesquisa e 

desenvolvimento
Preparando para exportar

Importância da atividade 

exportadora. Por que 

exportar?

Planejamento

Preparando-se para a 

exportação
Por que exportar Operações

Identificar os bens que você 

deseja exportar
Exportação Direta e Indireta Pesquisa de Mercado

Indicadores 

Internacional

Você está 

preparado?
Liderança e pessoas

Determinar o país de origem para 

os produtos que você está 

exportando

O que exportar e para onde 

exportar

Negociação com o 

importador

Estratégia de 

exportação
Produção

Financiamento à 

exportação

Certifique que os bens que você 

deseja exportar são permitidos no 

país de acolhimento

Formação do preço de 

exportação

Elaboração de fatura Pro 

Forma

Pesquisa de mercado Financeiro Marketing e vendas Classificação de mercadoria
Comércio internacional - 

Informações básicas

Envio da fatura Pro Forma 

ao importador

Marketing de 

exportação
Capital Humano Estratégia

Determinar o tratamento tarifário 

aplicável e taxa do imposto.
Procedimentos administrativos 

Abertura da Carta de 

Crédito

Preços de exportação Marketing Mercados

Determinar se os seus bens estão 

sujeitos ao imposto de bens e 

serviços 

Órgãos com atuação em 

comércio exterior

Analise da Carta de Crédito 

pelo exportador

Visitar o mercado alvo

Requisitos de 

conformidade da 

exportação

Estratégias de 

recrutamento

Estimativa antecipadamente 

quanto impostos e as taxas

Contratos internacionais de 

compra e venda de 

mercadorias

Elaboração da Fatura 

Comercial

A gestão de riscos Legislação -- Método de envio
Termos ou condições de 

venda (incoterms 2010)
Preparação da Mercadoria

Financiamento de seu 

negócio de exportação
Mitos da exportação --

Submeter a declaração de 

exportação
Formas de pagamento Elaboração do packing list

Frete e logística

Logística e 

Documentação de 

Exportação

--
Conseguir a liberação de seus 

bens
Câmbio Emissão na Nota Fiscal

Gerenciamento de 

pedidos de vendas

Desenvolver o seu 

plano de exportação
--

Verifique a necessidade de 

certificado de origem
Tratamento Tributário

Transporte da Mercadoria 

ao Porto

Agentes e distribuidores
Financiamento à 

Exportação
--

Procedimentos a seguir se você 

precisar cancelar ou alterar uma 

declaração de exportação

Financiamento a exportação
Solicitação do despacho 

aduaneiro

Pagamentos
Outras 

considerações úteis
--

 Mantenha todos os registros 

relativos à exportação durante 

seis anos

Apresentação e embalagem 

do produto exportado

Pagamento do Frete e 

Seguro pelo Exportador

Questões legais Certificações --
Torne-se familiarizado com 

programas de incentivo comercial
Transporte internacional

Recebimento do 

Conhecimento de 

Embarque

Os mercados de 

exportação
-- --

Consulte e acompanhe o 

processo 
Seguro internacional

Desembaraço e averbação 

junto à Receita Federal

Subsídios de 

exportação
-- -- --

Fluxograma básico de 

exportação

Consolidação da 

Documentação

Acordos de Livre 

comércio
-- -- --

Relação de sítios nacionais e 

internacionais sobre comércio 

exterior

Contratação do cambio

-- -- -- --
Legislação básica sobre 

comércio exterior

Entrega de documentação 

ao Banco

-- -- -- -- --
Liquidação do Cambio e 

recebimento dos reais

-- -- -- -- --
Envio da carta de 

agradecimento

-- -- -- -- -- Entrega do Projeto

E
T

A
P

A
S
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APÊNDICE L – ANÁLISE DAS CATEGORIAS DOS MODELOS 
 
Análise da etapa de iniciação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Business 

Administration (SBA) 

dos Estados Unidos

UNZCO
The Canadian Trade 

Commissioner Service

A Step by Step 

Guide for Irish 

Exporters

GOV.UK
Australian 

Government
MATRADE

New Zealand 

Trade e Enterprise

Canada Border 

Service Agency

Invest & Export 

Brasil

Aprendendo 

a Exportar
Estudo de Caso

IN
IC

IA
Ç

Ã
O

Vantagens da 

exportação;          

Dados estatísticos 

de pequenas 

empresas dos EUA;  

Questionamentos 

para a empresa 

verificar se 

realmente deseja 

exportar;        

Breves conceitos e 

mitos sobre 

exportação.

Importância de 

uma análise no 

mercado interno 

para verificar 

potencial de 

exportação;  

Questões para 

avaliar a 

disponibilidade e 

real objetivo da 

empresa quanto a 

exportação. 

Dados estatísticos sobre 

empresas do Canadá; 

Benefícios e vantagens da 

exportação;             

Descreve sobre alguns 

desafios da exportação; 

Dicas sobre como iniciar o 

processo;                

Avaliação do potencial de 

mercado;                               

Mitos sobre exportação;  

Cadeia de Valor e  

Globalização;                   

Quiz para verificar o 

quanto a empresa está 

preparada para 

exportação.

Vantagens da 

exportação para 

pesquenas 

empresas;    

Análise dos 

benefícios para a 

exportação; 

Requisitos 

mínimos e alguns 

pontos principais 

para iniciar.

Dados sobre 

as 

exportações 

dos países; 

Visão de 

mercado dos 

países.          

Check list de 

itens que devem 

ser avaliados e 

compreendidos 

para iniciar os 

negócios;  

Indicadores 

sobre empresas 

que já exportam. 

Vantagens da 

exportação; 

Perguntas para 

verificar se a 

empresa está 

pronta para iniciar 

o processo, em 

diversar 

categorias: 

financeiro, legal, 

capital humano, 

marketing, entre 

outras.

Itens a serem 

analisados antes 

da exportação, 

com relação a: 

desenvolvimento, 

operações, 

lideranças, 

financeiro, 

estratégias e 

mercado.

Demonstra uma 

maior 

preocupação 

com relação ao 

produto que será 

exportado; 

Identificação e 

classificação do 

produto;   

Aceitação no 

mercado de 

destino.

Internacionalização 

da empresa; 

Vantagens e tipos 

de exportações 

(direta ou indireta).

Vantagens 

da 

exportação 

para as 

empresas.

A etapa inicial na 

empresa, foi 

denominada 

inicialização, 

nesta etapa 

foram levantados 

os objetivos da 

empresa, o 

potencial de 

exportação com 

relação aos 

produtos e as 

primeiras 

reuniões com o 

importador.

GUIAS AVALIADOS

1

CATEGORIA
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Análise da etapa de Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Business 

Administration (SBA) dos 

Estados Unidos

UNZCO
The Canadian Trade 

Commissioner Service

A Step by Step 

Guide for Irish 

Exporters

GOV.UK
Export Start 

Guide
MATRADE

Canada Border 

Service Agency
Invest and Export Brasil

Aprendendo a 

Exportar
Estudo de Caso

2

P
L

A
N

E
J

A
M

E
N

T
O

Possibilita o 

preenchimento de um 

plano de negócios para 

exportação, o qual 

poderá ser preenchido 

com informações sobre 

o diferencial do produto, 

quais características de 

sucesso possuem no 

mercado interno, quais 

são os principais 

concorrentes, entre 

outros itens.

Descreve com 

detalhes como 

desenvolver um 

plano de 

exportação; 

Apresenta uma 

tabela com 

conteúdos 

gerenciais a 

serem 

avaliados.

Itens para elaboração 

do Plano de 

Exportação contendo: 

objetivos e metas, 

localização, alianças 

estratégicas, visão 

do mercado, 

características do 

produto, questões 

regulatórias e de 

logística, gestão de 

risco, entre outros 

itens.

Apresenta 10 

perguntas para 

auxiliar na 

elaboração do 

Plano de 

Exportação, 

descre os itens 

que devem ter no 

plano.

Apresenta 

breve 

descrições 

sobre os 

países para 

que as 

empresas 

compreendam 

o mercado 

desejado.

Desenvolve 

uma 

proposta de 

valor; 

Descreve 

itens para 

entender os 

cliente e um 

breve check 

list para 

exportação 

com 

sucesso.

Desenvolve o plano de 

exportação: descreve 

sobre a pesquisa de 

mercado, quais 

informações deverão 

ser levantadas e o que 

deve conter no plano de 

exportação: análise das 

forças e fraquezas, 

oportunidades e 

melhorias, levantamento 

de alguns fatores 

importantes como 

tecnológico, cultural, 

ambiental e quais as 

possibilidades para 

entrar no mercado 

internacional.

Importância em 

determinar o país 

de origem para os 

produtos 

exportados.

Descreve sobre os 

serviços que o 

Departamento de 

Promoção Comercial 

apresentam: 

identificação de 

potenciais 

importadores 

estrangeiros, 

oportunidades de 

negócios, divulgação 

no exterior, de listas 

de produtos e 

serviços oferecidos 

por

empresas brasileiras; 

divulgação de 

pesquisas de 

mercado elaboradas 

no exterior, descrição 

para um plano de 

negócios.

Apresenta algumas 

informações sobre 

o mercado 

internacional e 

etapas para 

preparação da 

exportação: 

pesquisa de 

mercado, tecnologia 

e gestão, promoção 

comercial, entre 

outras.

Planejamento: 

Elaboração do 

projeto de 

exportação.

GUIAS AVALIADOS

CATEGORIAS
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Análise da etapa de órgão de apoio 

 

Análise da etapa de pesquisa de mercado 

 

 

Small Business 

Administration (SBA) dos 

Estados Unidos

UNZCO
The Canadian Trade 

Commissioner Service

A Step by Step Guide 

for Irish Exporters
GOV.UK

Canada Border Service 

Agency
Invest & Export Brasil Aprendendo a Exportar Estudo de Caso

3

O
R

G
Ã

O
S

 D
E

 A
P

O
IO

Sites para centros 

de desenvolvimento 

de pequenas 

empresas e 

assistências de 

centros de 

exportação dos 

EUA.

Apoio de entidades 

para exportação: 

administração de 

pequenas empresa, 

departamento de 

agricultura, governos 

estaduais, bancos 

comerciais entre 

outros.

Links para sites 

com notícias, 

dados 

estatísticos, 

departamento de 

agricultura e 

outros relatórios 

agroalimentares.

Sites importantes: 

Comércio e 

finanças, 

ministério de 

empresas e 

comércios e 

associações de 

exportadores.

Contatos 

internacionais 

dos países 

dos guias 

oferecidos.

Links para outros 

sites da área: 

escritórios 

comerciais, 

governo do 

Canadá, outros 

departamentos e 

agências.

Relação de sítios 

nacionais e 

internacionais sobre 

comércio exterior: 

Associações setoriais, 

bancos, blocos 

econômicos, câmaras 

de comércio, 

empresas de logística, 

promoções comerciais 

e outros sites.

Relação de sites para 

apoio: programas 

governamentais, 

entidades do 

comércio exterior, 

câmaras de comércio 

entre outros links 

úteis.

Busca em órgãos 

de apoio

GUIAS AVALIADOS

CATEGORIAS

The Canadian Trade 

Commissioner Service
GOV.UK Export Start Guide Australian Government

New Zealand Trade e 

Enterprise
Invest & Export Brasil

Aprendendo a 

Exportar
Estudo de Caso

4

P
E

S
Q

U
IS

A
 D

E
 M

E
R

C
A

D
O

Técnicas para refinar 

o estudo de mercado. 

Métodos de entrada 

em novos mercado, 

parceiros, aquisições 

e investimentos. 

Descrição de 

intermediários, se for 

necessário (critérios 

para escolha) 

Oportunidades 

dos mercados 

para os países 

apresentados 

nos guias 

disponibilizados

.

Pesquisa de Mercado: 

descrição sobre as 

análise com relação as 

exigências do mercado 

que pretende atingir, 

adaptações necessárias, 

levando em consideração 

as culturas comerciais. 

Apresenta estudo de 

caso de sucesso na área

Pesquisa de 

mercado: check 

list necessário 

para esta etapa. 

Descreve como 

iniciar uma 

pesquisa 

detalhada e 

aprofundada e 

apresenta alguns 

sites para 

consulta.

Mercados: 

identificar o 

mercado alvo,  

levantar regras e 

exigências do 

local e acordos e 

convenções na 

região.

Breve descrição 

sobre o assunto.

Pesquisa de 

Mercado: 

identificando o 

produto, o 

mercado alvo, 

barreiras e 

acordos.

Assuntos Regulatórios e 

Pesquisa de Mercado com 

empresa parceira Segunda 

reunião com o importador 

para estudo do mercado – 

Benchmarking dos produtos 

– melhor percepção do 

mercado e identificação do 

produto para exportar

CATEGORIAS

GUIAS AVALIADOS
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Análise da etapa de produto e desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNZCO
A Step by Step Guide 

for Irish Exporters

Export Start 

Guide
MATRADE

New Zealand Trade e 

Enterprise

Canada Border 

Service Agency

Invest & Export 

Brasil

Aprendendo a 

Exportar
Estudo de Caso

5

P
R

O
D

U
T

O
 E

 D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

Questões que deverão 

ser consideradas, como: 

o que precisrá ser 

alterado no seu produto, 

o produto que será 

vendido para mercado 

externo será o mesmo 

que vendido no mercado 

interno? Precisa 

adaptações de 

produção? Embalagens 

deverão ser alteradas, 

garantias, apresentas 

itens importantes para 

as empresas analisarem 

com relação ao produto.

Propriedade 

Intelectual, como 

estes direitos 

podem melhorar 

oportunidades de 

exportação, 

estratégias para 

exportação, tipos 

de proteção ao 

produto e um 

check list a ser 

considerado.

Propriedade 

Intelectual: 

tipos mais 

comuns e a 

importância 

de ter a 

proteção ao 

exportar 

seus 

produtos.

Requisitos de 

conformidade da 

exportação: verificar 

exigências 

continuamente; 

Tabela com as 

principais 

certificações de 

alguns setores;                    

Verificar se a 

empresa é capaz de 

expandir a produção 

para atender a 

demanda externa e 

verificar se tem 

fornecimento de 

matéria prima na 

quantidade 

necessária.

Análise sobre a 

intensificação da 

produção para 

exportação; 

Cumprimento dos 

regulamentos de 

embalagem e 

rotulagem 

específicos de 

cada país.

Classificação 

de mercadoria 

para liberação 

dos produtos.

Nomenclatura e 

classificação 

das 

mercadorias;  

Embalagem do 

produto 

exportado.

Classificação 

das 

mercadorias; 

Formas de 

embalar as 

mercadorias.

Análise das 

adequações 

necessárias no 

desenvolvimento do 

produto para 

atender mercado 

alvo. Levantamento 

das exigências do 

produto para o 

mercado Europeu 

(Identificação do 

NCM)

GUIAS AVALIADOS

CATEGORIAS
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Análise da etapa de legislação 

 

Análise da etapa de documentos 

 

 

 

UNZCO GOV.UK Export Start Guide Australian Government MATRADE Invest and Export Brasil Estudo de caso

6

L
E

G
IS

L
A

Ç
Ã

O

Regulamentos, procedimentos e 

práticas que se enquadram em 

três categorias: os regulamentos 

que os exportadores devem 

seguir para cumprir a lei EUA; 

procedimentos que os 

exportadores devem seguir para 

garantir uma operação de 

exportação bem-sucedida; e 

programas e certos processos 

fiscais de novos mercados ou 

fornecer benefícios financeiros 

para os exportadores.

Link para obter 

informações de 

contato para 

profissionais da 

área jurídica.

Regulamentos 

locais ao exportar: 

acesso as 

informações legais 

financeiras, 

certificações e 

contratos.

Questões legais: 

apresenta assuntos 

de 

regulamentações 

da Austrália e 

cadastro dos 

produtos 

exportados.

Cita os seguintes requisitos 

legais: • Cumprir os requisitos 

legais internacionais

• Compreensão do Acordo de 

Livre Comércio (TLC)

• Sensibilização sobre Direitos de 

Propriedade Intelectual (DPI)

• Contrato de Vendas 

Internacionais

• Conhecimento na arbitragem e 

resolução de litígios

Legislação básica sobre 

comércio exterior: 

exportação, despacho 

aduaneiro, 

financiamento, bancos, 

seguro de crédito, 

operações cambiais, 

sistema e tratamento 

tributário.

Levantamento da 

legislação pertinente 

a exportação

GUIAS AVALIADOS

CATEGORIAS

Small Business Administration 

(SBA) dos Estados Unidos

The Canadian Trade 

Commissioner Service

A Step by Step Guide for 

Irish Exporters
MATRADE

New Zealand Trade e 

Enterprise

Canada Border Service 

Agency
Invest & Export Brasil Aprendendo a Exportar Estudo de Caso

7

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

Descreve sobre a 

documentação 

necessária para antes e 

durante o embarque. 

Além dos documentos 

fornecido para 

preenchimento no 

próprio guia.

Descreve a 

documentação 

necessária para o 

embarque e 

outros 

documentos 

necessários.

Descrição geral 

sobre os 

documentos 

necessários.

Tabela completa 

com a listagem da 

documentação 

necessária.

Descreve sobre 

os documentos 

báscios para 

exportação

Tabela com os 

documentos 

necessários para 

exportação 

descrição para 

manter os registros 

da exportação por 

um período de seis 

anos

Documentos 

referentes ao 

exportador. 

Documentos 

referentes ao 

Contrato de 

Exportação. 

Documentos 

referentes a 

mercadoria e 

modelos de 

contratos.

Descreve 

detalhadamente 

sobre cada 

documento 

ncessário e 

apresenta modelo 

dos documentos.

Levantamento 

dos documentos 

necessários

GUIAS AVALIADOS

CATEGORIAS
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Análise da etapa de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Business 

Administration (SBA) 

dos Estados Unidos

UNZCO
The Canadian Trade 

Commissioner Service

A Step by Step 

Guide for Irish 

Exporters

Australian Government MATRADE
New Zealand Trade e 

Enterprise
Invest & Export Brasil Estudo de Caso

8

M
A

R
K

E
T

IN
G

Elaboração de um 

plano de 

marketing: 

estratégia para 

identificar clientes 

no mercado alvo, 

determinar método 

de exportação, 

análise do produto. 

Apresenta uma 

tabela comparativa 

sobre agentes e 

distribuidores. 

Passo a 

passo para 

avaliar 

mercado alvo, 

mercados em 

potenciais, 

fonte de 

pesquisa de 

mercado e 

desenvolver 

um Plano de 

Marketing.

Estratégia de 

Marketing - descrição 

detalhada sobre: 

produto, preço, 

promoção, 

pagamento, pessoal, 

planejamento, 

práticas, papéis, 

parcerias, políticas,  

posicionamento, 

proteção e  lugar. 

Descreve os itens 

ncessários para 

elaboração de um 

plano de marketing.

Vendas & 

Promoção de 

mercados 

estrangeiros: 

sugestões de 

propagandas 

para alcançar 

clientes, feiras, 

identificar 

concorrentes.

Marketing de 

exportação: check 

list necessário para 

esta etapa, a 

importância da 

primeira impressão, 

como causar uma 

boa impressão, a 

importância de um 

bom website, 

cartões de negócio, 

participação em 

feiras.

Marketing: O acesso 

a vários canais de 

distribuição. Itens 

para definir o 

marketing: tamanho 

do mercado, canais 

de distribuição, 

desempenho 

concorrência, 

características do 

mercado, 

preferência do 

consumidor, 

desenvolvimento de 

novos produtos, 

produto e preço, 

embalagem, 

propaganda e 

promoção.

Marketing e vendas: 

entender as 

necessidades dos 

clientes, criação do 

plano de marketing 

para exportação, 

criar uma estratégia 

de marca, 

promoção e preço, 

campo de negócios, 

escolhendo uma 

abordagem 

promocional, 

participar de feiras e 

promoções, suporte 

adequado aos 

clientes e análise 

dos concorrentes.

Feiras e exposições 

no Brasil e no exterior, 

tomada de decisão 

quanto a participação 

de feiras, rodadas de 

negócios, identificar 

necessidades de 

consumos, 

disponibilidade do 

produto, comunicação 

adequada, aspectos 

culturais, fatores que 

contribuem para 

aceitação do produto 

e material 

promocional.

Participação no 

Encontro 

Internacional de 

Negócios – 

CIN/FIEP

CATEGORIAS

GUIAS AVALIADOS
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Análise da etapa cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNZCO Australian Government Invest & Export Brasil Aprendendo a Exportar Estudo de Caso

9

C
L

IE
N

T
E

Contatos importantes: realizar bons contatos 

para negócios, serviço de agentes e 

distribuidores, análise de mercado, participar 

de programas de oportunidades. É altamente 

recomendável que os funcionários da 

empresa visitar os países para analisar os 

mercados em que está considerando vender 

seus produtos antes de ocorrer qualquer 

transação. Apresenta os passos necessários 

para viajar para o exterior e oferece o 

produto.

Visitar o mercado alvo: 

auxilia no planejamento 

de uma viagem de 

negócio ao exterior, 

apresenta os passos 

necessários.

Comunicação entre 

importador e 

exportador: perfil da 

empresa, descrição 

dos produtos e lista de 

preços.

Negociação com o 

importador: termos 

internacionais de 

negócios, formação de 

preço e simulador de 

preço de exportação.

Reunião com o importador 

para apresentação dos 

produtos da empresa. 

Segunda reunião com o 

importador para estudo do 

mercado – Benchmarking 

dos produtos

GUIAS AVALIADOS

CATEGORIAS
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Análise da etapa tratamento tributário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Business 

Administration (SBA) 

dos Estados Unidos

UNZCO

A Step by Step 

Guide for Irish 

Exporters

Export Start Guide Australian Government
Canada Border Service 

Agency
Invest & Export Brasil Aprendendo a Exportar Estudo de Caso

10

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

 T
R

IB
U

T
Á

R
IO

Planilhas de 

contabilidade: 

Custeio, previsão 

financeira e preço 

do produto, 

permite 

preenchimento e 

realiza o cáculo 

automático.

Preços, 

cotações, e 

Termos: 

apresenta uma 

lista de 

considerações 

para auxilar o 

exportador na 

formação do 

preço do 

produto. Tabela 

com exemplo de 

como calcular o 

custo do 

produto.

Deveres e 

Impostos sobre 

o Comércio 

Internacional: 

Descrevem 

breve 

explicação 

sobre os 

deveres e 

impostos e 

disponibiliza 

link para 

Receita 

Irlandesa.

Formação de 

preço: 

calculando os 

custos e 

checando os 

concorrentes. 

Lidar com o 

imposto na 

exportação: 

disponibiliza 

sites sobre as 

taxas e 

impostos de 

exportações

Preços de 

exportação:o custo 

total para 

exportação, 

apresentação de 

itens que podem 

incluir nos custos 

de exportação, 

diferentes preços 

para diferentes 

mercados, 

mudanças de 

preços e dicas 

sobre os preços de 

exportações.

Determinar o 

tratamento tarifário 

aplicável e taxa do 

imposto, aplicação 

de tarifas, sugere link 

com sites que 

apresentam sobre 

tarifas e impostos de 

produtos. Determinar 

se os seus bens 

estão sujeitos ao 

imposto de bens e 

serviços. Estimativa 

antecipadamente 

quanto impostos e as 

taxas. 

Formação do preço de 

exportação: 

determinação do 

preço, fatores que 

influenciam o preço de 

exportação, 

metodologia para a 

fixação do preço de 

exportação com base 

no preço do produto no 

mercado interno. 

Câmbio: contratos de 

câmbio, liquidação de 

câmbio. Tratamento 

Tributário: isenção de 

impostos, contibuições 

e outros programas.

Apresenta os 

principais tributos: 

imposto de 

exportação; Imposto 

sobre a circulação 

de mercadorias e 

sobre prestações de 

serviços; imposto 

sobre produtos 

industrializados e 

Contribuição para 

Financiamento da 

Seguridade Social

Análise e 

formação de preço 

para o mercado 

externo

GUIAS AVALIADOS

CATEGORIAS



 
359 

  

Análise da etapa de processo aduaneiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Small Business 

Administration (SBA) 

dos Estados Unidos

UNZCO

The Canadian 

Trade 

Commissioner 

Service

A Step by Step Guide 

for Irish Exporters
Australian Government MATRADE

Canada Border Service 

Agency
Invest & Export Brasil Aprendendo a Exportar Estudo de CasoCATEGORIAS

GUIAS AVALIADOS

11

P
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 A
D

U
A

N
E
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O

Agentes e distribuidores: o 

papel de um agente, o papel 

de um distribuidor, 

exclusividade ou não 

exclusividade, escolha de um 

agente ou distribuidor, 

conhecimento do 

mercado,vantagens e 

desvantagens de trabalhar 

com agentes, algumas dicas 

importantes, escolhendo um 

agente, vantagens e 

desvantagens de se trabalhar 

com distribuidor e pontos 

importantes para escolher um 

distribuidor. Frete e logística: 

check list com pontos 

importantes desta etapa, 

transporte de mercadoria, 

perguntas e respostas sobre o 

processo. Sites de 

transportadoras.

Transporte: 

acordo com 

agente e 

distribuidores, 

atividades dos 

agentes, 

determinação do 

modo de 

transporte.

Métodos / Canais - 

fatores de escolha: 

tamanho da 

empresa, natureza 

dos produtos, 

experiência em 

exportação, 

condições de 

negócios, 

abordagens de 

exportações, 

considerações 

sobre distribuição, 

empresas de 

negócios sobre 

exportação. 

Processo de envio 

do produto

Transporte: 

declarações e 

licenças de 

exportação, 

entrega dos 

produtos.

Escolhendo um 

canal de 

distribuição: 

vantagens e 

desvantagens 

entre as 

exportações 

diretas e indiretas, 

uso de 

distribuidor. 

Transporte de 

mercadorias para 

os mercados 

internacionais: 

método de 

transportes, check 

list, transitário e 

seguro.

Logística: 

apresentação 

dos 

INCOTERMS 

2010

Método de envio: 

escolha do 

método que será 

utilizado, 

apresentar 

declaração de 

envio de 

mercadoria.Consu

lte e acompanhe o 

processo 

Transporte 

internaciona: 

informações sobre 

transporte marítimo, 

procedimentos para 

realização de 

embarque marítimo, 

transporte aéreo, 

rodovi[ario, 

ferroviário e fluvial. 

Explicações sobre 

seguro internacional 

e apresentação de 

um fluxograma 

básico de 

exportação.

Transporte da 

Mercadoria ao 

Porto, escolha do 

INCOTERM. 

Solicitação do 

despacho 

aduaneiro. 

Recebimento do 

Conhecimento de 

Embarque. 

Desembaraço e 

averbação junto à 

Receita Federal

Definição do 

INCOTERM que 

será utilizado Tipo 

de transporte 

utilizado 
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Análise da etapa financiamento 

 

Análise da etapa de custos 

 

 

Small Business 

Administration (SBA) dos 

Estados Unidos

UNZCO

The Canadian Trade 

Commissioner 

Service

A Step by Step Guide 

for Irish Exporters

Export Start 

Guide

Australian 

Government
MATRADE

New Zealand 

Trade e 

Enterprise

Invest & Export 

Brasil

Aprendendo a 

Exportar

12

F
IN

A
N

C
IA

M
E

N
T

O

Financiamento da sua 

exportação: capital de giro 

em exportações, 

programas de empréstimos 

e descrição de bancos dos 

Estados Unidos.

Operações de 

Financiamento às 

Exportações: 

concessão de 

crédito, bancos 

comerciais, outras 

fontes privadas e 

programas de 

assistência do 

governo.

Identificar a 

necessidade de 

financiamento para 

exportação: 

compreendendo os 

riscos de 

financiamentos à 

exportações, métodos 

de escolha de 

pagamento, onde 

obter ajuda financeira 

e seguro contra o não 

pagamento.

Financiamento das 

exportações: reservas 

de caixa da empresa, 

volume de vendas, 

Materiais, mão de 

obra, despesas gerais, 

crédito comercial 

concedido ou 

garantido, Nível de 

investimento em ativos 

fixos

e força de políticas de 

crédito da empresa. 

Apresenta algumas 

opções de 

finaciamento.

Financiar um 

movimento para 

mercados no 

exterior: custos de 

embarque, apoios 

financeiros para 

exportadores.

Financiamento de 

seu negócio de 

exportação: check 

list para a etapa, 

quanto a empresa 

precisa de dinheiro 

para exportar? 

Apresenta opções 

de financiamentos, 

capital de risco e 

informações sobre o 

governo australiano.

Financiamento à 

Exportação: 

instrumentos de 

pagamento.

Financiamento à 

exportação: 

escritórios de 

apoio ao 

financiamento de 

exportações da 

Nova Zelândia.

Financiamento a 

exportação: BNDES, 

Contrato de Câmbio, 

financiamento de 

exportações.

Financiamento: 

apresenta algumas 

modalidades de 

financiamento.

GUIAS AVALIADOS

CATEGORIAS

UNZCO
A Step by Step Guide for 

Irish Exporters
Export Start Guide Australian Government Invest & Export Brasil Aprendendo a Exportar

13

C
U

S
T

O
S

Formas de Pagamento: 

apresentação das formas 

de pagamento. 

Métodos de pagamento e 

gerenciar riscos ao exportar: 

métodos de pagamentos: 

Explica de maneira didática 

as formas de pagamento.

Administrar as diferenças 

de moeda nos mercados 

internacionais

Pagamentos: apresenta 

métodos de pagamento, 

documentos e links 

necessários.

Formas de pagamento: 

pagamento antecipado, 

cobrança e carta de 

crédito.

Modalidades de 

pagamento: pagamento 

antecipado, remessa sem 

saque, cobrança 

documentária.Abertura da 

Carta de Crédito. Analise 

da Carta de Crédito pelo 

exportador

CATEGORIAS

GUIAS AVALIADOS
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Análise da etapa de tecnologia e inovação 

 

 

 

 

 

 

 

Small Business Administration 

(SBA) dos Estados Unidos
UNZCO

The Canadian Trade Commissioner 

Service

14

T
E
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N

O
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N
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Utilizando a tecnologia para a 

exportação de sucesso: Ferramentas 

de E-Commerce, como equipar o seu 

negócio com tecnologia, rastreador

Tecnologia e empreendimento (e-

commerce)

Venda on-line: e-business para os 

exportadores, aplicação e benefícios, lado 

técnico e apoio ao cliente on-line.

GUIAS AVALIADOS

CATEGORIAS
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Análise da etapa de encerramento 

 

 

Small Business 

Administration (SBA) dos 

Estados Unidos

The Canadian Trade 

Commissioner Service

A Step by Step Guide 

for Irish Exporters

Export Start 

Guide
MATRADE Invest & Export Brasil

Aprendendo a 

Exportar

15

E
N

C
E

R
R

A
M

E
N

T
O

Glossário de Termos e 

Siglas

Lista de verificação de 

exportação. Recursos 

para os exportadores. 

Glossário de termos de 

comércio internacional

Glossário de Termos. 

INCOTERMS. FAQS

Gerenciar o 

crescimento 

das 

exportações

Outras 

considerações 

úteis

Modelo de carta para 

comunicação com 

importador

Envio da carta de 

agradecimento e 

Entrega do Projeto

CATEGORIAS

GUIAS AVALIADOS
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APÊNDICE M - MEAL PRELIMINAR 

FASES

FASE 1 - INICIAÇÃO

FASE 2 - PLANEJAMENTO

FASE 4 - PRODUTO

FASE 5 - PROCESSO

FASE 3 - CLIENTE

FASE 6 - ENCERRAMENTO

FASE 1

INICIAÇÃO

FASE 2

PLANEJAMENTO

FASE 3

CLIENTE

FASE 4

PRODUTO

FASE 5

PROCESSO

FASE 6

ENCERRAMENTO

ATIVIDADE 1:

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

EXPORTAÇÃO

ATIVIDADE 2:

AVALIAÇÃO DA PREPARAÇÃO DA 

EMPRESA PARA EXPORTAR

ATIVIDADE 1:

PLANO DE NEGÓCIOS PARA EXPORTAÇÃO

ATIVIDADE 1:

PREPARANDO O PRODUTO PARA 

EXPORTAÇÃO

ATIVIDADE 2:

PROPRIEDADE INTELECTUAL

ATIVIDADE 3:

EMBALAGEM

ATIVIDADE 1:

MARKETING

ATIVIDADE 4:

FINANCIAMENTO

ATIVIDADE 5:

TRATAMENTO 

TRIBUTÁRIO

ATIVIDADE 2:

CUSTOS

ATIVIDADE 1:

CONTATOS IMPORTANTES

ATIVIDADE 4:

NEGOCIAÇÃO COM 

EXPORTADOR

ATIVIDADE 2:

VISITAR MERCADO ALVO

ATIVIDADE 3:

COMUNICAÇÃO 

IMPORTADOR/

EXPORTADOR

ATIVIDADE 1:

GLOSSÁRIO DE TERMOS E 

SIGLAS

ATIVIDADE 2:

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ATIVIDADE 4:

GERENCIAR O CRESCIMENTO 

DAS EXPORTAÇÕES

ATIVIDADE 2:

PLANO DE MERCADO

ATIVIDADE 3:

TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO

ATIVIDADE 3:

DESPACHO 

ADUANEIRO
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FASE 1 – INICIAÇÃO 

 ATIVIDADE 1: Requisitos Mínimos para Exportação 
o Tarefa 1: Analisar os requisitos mínimos para iniciar o processo de 

exportação 
 ATIVIDADE 2: Avaliação da preparação da empresa para exportar 

o Tarefa 1: Avaliar a preparação da empresa para exportar 
FASE 2 - PLANEJAMENTO 

 ATIVIDADE 1: Plano de negócios para exportação 
o Tarefa 1: Elaborar o Plano de Exportação 

 ATIVIDADE 2: Plano de Mercado 
o Tarefa 1: Preparar e planejar o mercado para a exportação 

FASE 3 - CLIENTE 

 ATIVIDADE 1: Contatos importantes 
o Tarefa 1: Realizar reuniões com o importador 

 ATIVIDADE 2: Visitar mercado alvo 
o Tarefa 1: Visitar mercado alvo 

 ATIVIDADE 3: Comunicação entre importador/exportador 

o Tarefa 1: Comunicar-se com o importador sempre que necessário 

 ATIVIDADE 4: Negociação com o importador 

o Tarefa 1: Negociar o processo de exportação com o importador 

FASE 4 - PRODUTO 

 ATIVIDADE 1: Preparando o produto para exportação 

o Tarefa 1: Classificar a mercadoria 

o Tarefa 2: Levantar exigência do produto para o mercado alvo 

 ATIVIDADE 2: Propriedade Intelectual 

o Tarefa 1: Registrar o produto e sua formulação 

 ATIVIDADE 3: Embalagem 

o Tarefa 1: Preparação da mercadoria 

FASE 5 - PROCESSO 

 ATIVIDADE 1: Marketing 

o Tarefa 1: Elaborar estratégias de marketing no decorrer do processo 

 ATIVIDADE 2: Custos 

o Tarefa 1: Definir forma de pagamento 

 ATIVIDADE 3: Despacho Aduaneiro 

o Tarefa 1: Realizar o despacho da mercadoria 

 ATIVIDADE 4: Financiamento 

o Tarefa 1: Compreender linhas de financiamento disponíveis 

 ATIVIDADE 5: Tratamento Tributário 

o Tarefa 1: Tratamento tarifário, impostos e taxas 

o Tarefa 2: Formação de Preço 

FASE 6 - ENCERRAMENTO 

Glossário de Termos e Siglas 

Lista de Verificação para exportação 

Tecnologia e Inovação na Exportação 

Gerenciar Crescimento das Exportações 
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FASE 1 - INICIAÇÃO 

ATIVIDADE 1: Requisitos mínimos para exportação 

Entrada: Decisão estratégica de exportação dos produtos da empresa 

Tarefa 1: Analisar os requisitos mínimos para iniciar o processo de exportação 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Reunir com equipe 
multifuncional para 
analisar os requisitos 
relacionados a 
produção, marketing, 
financeiro, compras, 
capital humano, jurídico. 

Utilizar documento da 
tarefa em conjunto 
com a equipe e 
identificar se a 
empresa atende aos 
requisitos mínimos 
listados. Deverão ser 
atribuídos 
responsáveis para os 
requisitos não 
atendidos e 
elaborados planos de 
ações para 
cumprimento dos 
mesmos 

Nível estratégico 
da organização 
com equipe 
multidisciplinar 

F1A1D1 – Requisitos 
mínimos para 
exportação.  

Saída: Todos os requisitos atendidos; ou 
Plano de Ação com prazos e responsáveis para os requisitos não atendidos. 

ATIVIDADE 2: Avaliação da preparação da empresa para exportar 

Entrada: Decisão estratégica de exportação dos produtos da empresa 

Tarefa 1: Avaliar a preparação da empresa para exportar 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Responder o 
questionário sobre o 
nível de preparação da 
organização. De 
preferência com equipe 
multifuncional. 

Utilizar documento da 
tarefa e responder as 
perguntas em 
conjunto, buscando 
alternativas para as 
questões e áreas que 
ainda não estejam 
prontas para o 
processo 

Nível estratégico 
da organização, de 
preferência com 
equipe 
multidisciplinar 

F1A2D1 – 
Questionário para 
avaliar a prontidão da 
empresa em exportar 
seus produtos. 

Saída: Situação da aptidão dos diversos setores da empresa com relação ao processo de 
exportação. 

Documentos: F1A1D1 e F1A2D1 

Legislações: 

Órgãos para apoio: Apex Brasil, A Step by Step Guide for Irish Exporters, MATRADE 
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FASE 2 - PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE 1: Plano de negócios para exportação 

Entrada: Requisitos mínimos para exportação atendidos e/ou aptidão para exportação 

Tarefa 1: Elaborar o Plano de Exportação 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Reunir com 
equipe 
multifuncional 
elaborar o plano 
de negócios. 

Utilizar documento da 
tarefa em conjunto com 
a equipe e preencher o 
plano de negócios. 

Nível estratégico da 
organização com equipe 
multidisciplinar: 
marketing, financeiro. 

F2A1D1 – Plano de 
Exportação 

Saída: Plano de negócios elaborado, com informações sobre a empresa, investimentos, 
oportunidades, potencial de crescimento, análise completa da empresa para exportação. 

Documentos: F2A1D1 

ATIVIDADE 2: Plano de Mercado 

Entrada: Plano de exportação finalizado 

Tarefa 1: Preparar e planejar o mercado para a exportação 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Estruturar a 
pesquisa de 
mercado 

Estruturar e desenvolver 
a pesquisa de mercado, 
utilizar o documento da 
tarefa em conjunto para 
elaboração do Plano de 
Mercado. 

Nível estratégico da 
organização de 
preferência com equipe 
multidisciplinar 

F2A2D1 – Plano de 
Mercado 

Saída: Pesquisa de mercado realizada, plano de mercado elaborado. 

Órgão de apoio:  Small Business Administration (SBA) dos Estados Unidos,  A Step by Step 
Guide for Irish Exporters,  MATRADE, Invest &Export Brasil. 
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FASE 3 - CLIENTE 

ATIVIDADE 1: Contatos importantes 

Entrada: Plano de exportação e Plano de mercado desenvolvidos 

Tarefa 1: Realizar reuniões com o importador 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Reunir a equipe 
responsável de 
exportação e com o 
importador para 
apresentar os 
produtos, empresa, 
definir meios de 
transporte/fretes 
(INCOTERMS), 
formação de preço, 
estratégias de 
mercado 

Verificar meios 
viáveis para que 
isso ocorra. De 
preferência 
pessoalmente, mas 
outras 
possibilidades 
também são 
possíveis: 
videoconferência, e-
mail. 

Nível estratégico / área 
comercial. 

Ata de reunião 

Saída: Apresentações sobre o produto, empresa, decisões sobre frete, preço, estratégias de 
entrada do produto no mercado alvo. 

ATIVIDADE 2: Visitar mercado alvo – se possível 

Entrada: Realização de contatos com o cliente 

Tarefa 1: Visitar mercado alvo 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Visitar o mercado alvo 
para realizar contatos, 
conhecer a região e 
concorrentes. 

Utilizar documento 
da tarefa para 
realiza-la.  

Nível estratégico / área 
comercial. 

F3A2D1: Check list 
para visitar 
mercado alvo 

Saída: Mercado alvo conhecido e contatos realizados 

Órgão de apoio: Unzco 

ATIVIDADE 3: Comunicação entre importador/exportador 

Entrada: Qualquer atividade que seja necessária a comunicação com o importador 

Tarefa 1: Comunicar-se com o importador sempre que necessário 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Manter contato 
frequentemente com o 
importador: Enviar 
fatura pró forma para o 
importador. 

Verificar melhores 
meios de 
comunicação 

Setor responsável pela 
informação  F3A3D1: 

Comunicação com 
o importador. 

Saída: Fatura Pró Forma enviada ao importador com as devidas comunicações realizadas. 

Documentos: Fatura Pró Forma 

ATIVIDADE 4: Negociação com o importador 

Entrada: Reuniões e contatos realizados com o importador 

Tarefa 1: Negociar o processo de exportação com o importador 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Firmar contrato de 
compra e venda com o 
importador. 

Elaborar contratos 
internacionais de 
compra e venda 
de mercadorias 

Nível 
estratégico/Departamento 
jurídico 

Utilizar modelo 
disponível no órgão 
Invest & Export 
Brasil. 

Saída: Contrato firmado entre exportador e importador 

Órgãos de Referência: Invest &Export Brasil 
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FASE 4 - PRODUTO 

ATIVIDADE 1: Preparando o produto para exportação 

Entrada: Definição do produto que será exportado 

Tarefa 1: Classificar a mercadoria 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Identificar qual a 
classificação do produto 
que será exportado 

Utilizar a tabela 
disponibilizada 
nesta tarefa e 
identificar o produto 
e/ou verificar 
registro do produto 
junto com órgão 
competente. 

Responsável pelo 
cadastro e elaboração 
do produto. 
Engenheiro de 
Alimentos, 
Nutricionista, Médico 
Veterinário. 

Tabela NCM 

Saída: Produto classificado. 

Órgão de Apoio: INMETRO, União Europeia. 

Tarefa 2: Levantar exigência do produto para o mercado alvo 

Entrada: O produto deverá estar corretamente classificado 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Levantar as 
exigências e 
requisitos 
necessários para 
adequação dos 
produtos para o 
mercado alvo. 
 
 

Utilizar o documento 
da tarefa que 
apresenta as 
exigências mínimas 
para exportação de 
produtos alimentícios 
para a União Europeia, 
além disto, possui o 
processo operacional 
de como realizar a 
pesquisa no site da 
União Europeia. 

Responsável pelo 
cadastro e elaboração do 
produto. Engenheiro de 
Alimentos, Nutricionista, 
Médico Veterinário. 

F4A1D1: 
Exigências 
mínimas para 
produtos 
alimentícios 
entrarem na União 
Europeia. 

Saída: Exigências necessárias para a entrada do produto no mercado alvo, para realizar as 
adaptações necessárias. 

Legislações de apoio para a atividade 1:  
ANVISA: 
- Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969 - Institui normas básicas sobre alimentos. 

Certidão de Exportação - 
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=47
5&sArea=Alimento 

- Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os 

Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 
Produtos, e dá outras Providências. 

- Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999 - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências 

- Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 - Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas 

sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância 
sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências. 

- RDC nº 81, de 5 de novembro de 2008 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Bens e Produtos 

Importados para fins de Vigilância Sanitária. 
- Nota Técnica nº 02/2012 GIPAF/GGPAF/ANVISA - Importação de produto de saúde para consumo pessoal. 

MAPA: 
- Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952 -Institui o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal e obriga o MAPA a inspecionar animais e produtos derivados nos portos 
marítimos e fluviais e nos postos de fronteira. Institui o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal e obriga o MAPA a inspecionar animais e produtos derivados nos portos 
marítimos e fluviais e nos postos de fronteira. 
- Lei nº 6.198, de 26 de dezembro de 1974 - obriga o MAPA a fiscalizar produtos destinados à alimentação 

animal nos portos e no postos de fronteira. Obriga o MAPA a fiscalizar produtos destinados à alimentação 
animal nos portos e nos postos de fronteira. 
- Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 - obriga a União a fiscalizar a importação de agrotóxicos 
- Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988 - Dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e 

derivados da uva e do vinho, e dá outras providências. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0986.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm#art88
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9782.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8077.htm
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/02dd8800474597549fd3df3fbc4c6735/RDC+no++81+2008.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/6a1f55804a141a31a62aafaa19e2217c/Nota_tecnica_sobre+_Importacao_de_produto_para+_saude_para_consumo_pessoal.pdf?MOD=AJPERES
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D30691.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6198.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7678.htm
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- Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994 - Dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a 

produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão Inter setorial de Bebidas e dá outras 
providências. 
- Decreto nº 24.114 de 12 de abril de 1934. - Organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária, e dá outras providências 
- Instrução Normativa nº 51, de 7 de novembro de 2011 
- Instrução Normativa SDA/MAPA nº 20, de 17 de agosto de 2010 
- Instrução Normativa MAPA n° 29, de 25 de julho de 2013 - Para a emissão de Certificado Fitossanitário 
ou Certificado Fitossanitário de Reexportação 
- Instrução Normativa MAPA n° 29, de 25 de julho de 2013 combinado com os procedimentos da Instrução 
Normativa MAPA nº 36, de 10/11/2006 - para a certificação fitossanitária, de produtos de origem vegetal 
estará condicionado às exigências fitossanitárias do país importador, que deverá ser apresentado ao 
VIGIAGRO pelo exportador 
- Anexo IN 51/2011 - Lista de NCM de produtos que atenderão os critérios regulamentares e os 

procedimentos de fiscalização, inspeção, controle de qualidade e sistemas de análise de risco, fixados 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
- Habilitação para Comércio Internacional no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

ATIVIDADE 2: Propriedade Intelectual 

Entrada: Interesse em exportação 

Tarefa 1: Registrar o produto e sua formulação 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Verificar a segurança da 
formulação do produto 
para o mercado alvo. 

Procurar empresa 
de Marcas e 
Patentes para 
registrar seu produto 
e formulação no 
mercado externo. 

Nível estratégico 

-------- 

Saída: Proteção do produto no mercado externo 

Documentos: Registro de Patente 

ATIVIDADE 3: Embalagem 

Entrada:  Definição do produto que será exportado 

Tarefa 1: Preparação da mercadoria 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Preparar a embalagem 
para o produto que será 
exportado. 

Por meio do 
contrato firmado 
com o importador, 
separar a 
quantidade de 
produto que será 
exportado. 
Consultar 
documento da 
tarefa e se 
necessário, solicitar 
exigência do 
mercado 
consumidor com 
relação a 
embalagem. 

Responsável pelo 
desenvolvimento do 
produto. 

F4A3D1-Preparação 
da Mercadoria 

Saída: Produto embalado pronto para transporte 

Documentos:  Certificado de origem, se necessário 

Legislações: 

Órgãos de Apoio: Invest & Export Brasil, Aprendendo a Exportar. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8918.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5741.htm
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/Anexo%20IN%2051%2009_09_13.xls
http://www.agricultura.gov.br/animal/dipoa/dipoa-empresario/habilitacao-estabelecimento
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FASE 5 - PROCESSO 

ATIVIDADE 1: Marketing 

Entrada:  Plano de exportação e Plano de mercado elaborados 

Tarefa 1: Elaborar estratégias de marketing no decorrer do processo 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Reunir com equipe 
multifuncional elaborar 
estratégia de marketing 

Utilizar documento 
da tarefa em 
conjunto com a 
equipe e elaborar 
estratégia de 
marketing 

Nível estratégico 
da organização 
com equipe 
multidisciplinar: 
marketing, 
financeiro. 

F5A1D1 – Estratégia 
de Marketing 

Saída: Planejamento das estratégias de marketing. 

Órgãos de Apoio:  New Zealand Trade e Enterprise, Invest &Export Brasil 

ATIVIDADE 2: Custos 

Entrada: Atividades com o cliente – Fase 3 

Tarefa 1: Definir forma de pagamento 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Definir forma de 
pagamento. 

Em conjunto com o 
importador, 
conforme estratégia 
de mercado e 
exportação definidas 
na Fase 2. 

Nível estratégico e 
importador. 

F5A2D1: Forma de 
Pagamento 

Saída: Definida forma de pagamento para o processo de exportação. 

Legislações de apoio para a atividade 2: 

  MERCADO DE CÂMBIO 

- Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013 - Regulamenta a Resolução nº 3.568, de 29 de maio 
de 2008, que dispõe sobre o mercado de câmbio e dá outras providências. 

 CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Circular nº 3.690, de 16 de dezembro de 2013 - Dispõe sobre a classificação das operações no 
mercado de câmbio. 

 CAPITAIS INTERNACIONAIS 

- Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013 - Regulamenta, no âmbito do Banco Central do 
Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no exterior. 

 CONVÊNIO DE PAGAMENTOS E CRÉDITOS RECÍPROCOS (CCR) 

- Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013 - Divulga disposições sobre o Convênio de 
Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR). 

 SISBACEN 

- Circular nº 3.232, de 6 de abril de 2004 - Divulga novo Regulamento do Sisbacen Sistema de 
Informações Banco Central. 
- Circular nº 3.600, de 20 de junho de 2012 - Altera o Anexo ao Regulamento do Sistema de 
Informações Banco Central (Sisbacen), divulgado pela Circular nº 3.232, de 6 de abril de 2004, e dá 
outras providências. 
Órgãos de apoio: Aprendendo a exportar 

ATIVIDADE 3: Despacho Aduaneiro 

Entrada: Atividades das fases anteriores concluídas 

Tarefa 1: Realizar o despacho da mercadoria 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Solicitar o despacho da 
mercadoria 

Contratar um agente 
de carga ou empresa 
despachante 
aduaneiro ou ter um 
despachante 
aduaneiro 
representando a 
empresa. 

Agente de carga 
ou empresa de 
despacho 
aduaneiro ou  
despachante 
aduaneiro 
representado pela 
empresa. 

 

 Invoice ou fatura 
comercial 

 Romaneio ou 
Packing List 

 Conhecimento de 
Embarque ou carga 

 Contrato de câmbio 

 Memorando de 
exportação 

Saída: Despacho realizado 

Legislações de apoio para a atividade 3:  

http://www.bcb.gov.br/rex/legce/port/Circular3691Indice.asp
http://www.bcb.gov.br/rex/legce/port/Circular3690Indice.asp
http://www.bcb.gov.br/rex/legce/port/Circular3689Indice.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=circ&ano=2013&numero=3688
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=circ&ano=2004&numero=3232
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=Circ&ano=2012&numero=3600
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MDIC: 
Portaria nº 15, de 17 de novembro de 2004 - visando consolidar as disposições regulamentares das 

operações de exportação - inscrição no Registro de Exportadores e Importadores (REI) da Secretaria 
de Comércio Exterior – Secex é automática, sendo realizada no ato da primeira operação de 
exportação (Registro de Exportação –RE, Registro de Venda –RV ou Registro de Crédito –RC) em 
qualquer ponto conectado ao Sistema Integrado de Comércio Exterior –Siscomex 
SISCOMEX: 

 HABILITAÇÃO 

- IN RFB nº 1.288, de 31 de agosto de 2012 - Estabelece procedimentos de habilitação de 
importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus para operação no Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e de credenciamento de seus representantes para a 
prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro. 
RECEITA FEDERAL: 

 HABILITAÇÃO NO SISCOMEX 

- IN RFB nº 1.603, de 15 de dezembro de 2015 - Estabelece procedimentos de habilitação de 
importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus para operação no Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e de credenciamento de seus representantes para a 
prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro. 
- Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) - Dispõe sobre o Sistema 

Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios. 
- Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro) - Regulamenta a 

administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de 
comércio exterior. 
ATIVIDADE 4: Financiamento 

Entrada: Fases anteriores concluídas 

Tarefa 1: Compreender linhas de financiamento disponíveis 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Compreender as linhas 
de financiamento 
destinadas aos 
exportadores para a 
produção e 
comercialização dos 
produtos que serão 
exportados 

Leitura do 
documento da tarefa 
e legislação da área. 

Nível estratégico, 
Área financeira e 
equipe de 
exportação F5A4D1 - Linhas de 

Financiamento 

Saída: Escolha da linha de financiamento, se necessário. 

Legislações de apoio para a atividade 4. 
 Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) 

 Resolução BCB 1.964/92. Dispõe sobre o pagamento das exportações brasileiras e a 
celebração e a liquidação dos correspondentes contratos de câmbio (Revogado pela Res. 
BACEN 3.266/05). 

 Circular BACEN 3.280/05. Divulga o RMCCI contemplando as operações em moeda nacional 
ou estrangeira realizadas entre pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com 
sede no exterior. 

 Resolução BCB 3.266/05. Dispõe sobre o recebimento do valor das exportações brasileiras. 

 Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) 

 Ato Declaratório Normativo Cosit 25/93. Dispõe sobre a isenção do IR na fonte sobre juros e 
comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de 
exportações. 

 Portaria Interministerial MF/Mict 496/93. Dispõe sobre a criação, em caráter permanente, da 
Comissão Interministerial incumbida de elaborar as propostas para a programação financeira 
mensal do PROEX. 

 Portaria Interministerial MF/Mict 314/95. Define critérios e estabelece condições aplicáveis ao 
PROEX. 

 Comunicado Decex 10/96. Estabelece que os projetos cinematográficos e audiovisuais são 
passíveis de enquadramento no art. 1o da Port. Interm. MF/Mict 314/95. 

 Resolução BCB 2.575/98. Redefine os critérios aplicáveis aos financiamentos às exportações 
brasileiras ao amparo do PROEX. 

 Portaria MDIC 374/99. Dispõe sobre os produtos elegíveis para a modalidade Equalização, 
prevista no PROEX. 

 Portaria MDIC 375/99. Dispõe sobre os produtos elegíveis para a modalidade Financiamento, 
prevista no PROEX. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2012/in12882012.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70354
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm
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 Resolução BCB 2.799/00. Redefine os critérios aplicáveis às operações do sistema 
208Exportação de equalização de taxas de juros do PROEX. 

 Resolução BCB 3.219/04. Redefine os critérios aplicáveis às operações do sistema de 
equalização de taxas de juros do Programa de Financiamento às Exportações– PROEX. 

 Portaria Secex 25/08. Dispõe sobre os procedimentos regulamentares das operações de 
exportação. 

 Portaria MDIC 98/09. Dispõe sobre as exportações de serviços e de mercadorias relacionados 
no Anexo a esta Portaria que são elegíveis para o Programa de Financiamento às Exportações 
– PROEX. 

 Portaria MDIC 191/09. Dispõe sobre as exportações de serviços e de mercadorias, que são 
elegíveis para o Programa de Financiamento às Exportações – PROEX, nas modalidades de 
equalização e financiamento. 

 Ato Declaratório Normativo Cosit 25/93. Dispõe sobre a isenção do IR na fonte sobre juros e 
comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de 
exportações. 

 Portaria Interministerial MF/Mict 496/93. Dispõe sobre a criação, em caráter permanente, da 
Comissão Interministerial incumbida de elaborar as propostas para a programação financeira 
mensal do PROEX. 

 Portaria Interministerial MF/Mict 314/95. Define critérios e estabelece condições aplicáveis ao 
PROEX. 

 Resolução BCB 2.575/98. Redefine os critérios aplicáveis aos financiamentos às exportações 
brasileiras ao amparo do PROEX. 

 Portaria MDIC 374/99. Dispõe sobre os produtos elegíveis para a modalidade Equalização, 
prevista no PROEX. 

 Portaria MDIC 375/99. Dispõe sobre os produtos elegíveis para a modalidade Financiamento, 
prevista no PROEX. 

 Resolução BCB 2.799/00. Redefine os critérios aplicáveis às operações do sistema de 
equalização de taxas de juros do PROEX. 

 Resolução BCB 3.219/04. Redefine os critérios aplicáveis às operações do sistema de 
equalização de taxas de juros do Programa de Financiamento às Exportações – PROEX. 

 Portaria Secex 25/08. Dispõe sobre os procedimentos regulamentares das operações de 
exportação. 

 Portaria MDIC 98/09. Dispõe sobre as exportações de serviços e de mercadorias relacionados 
no Anexo a esta Portaria que são elegíveis para o Programa de Financiamento às Exportações 
– PROEX. 

 Portaria MDIC 191/09. Dispõe sobre as exportações de serviços e de mercadorias que são 
elegíveis para o Programa de Financiamento às Exportações – PROEX, nas modalidades de 
equalização e financiamento. 

Órgãos de Apoio: Invest & Export Brasil, Aprendendo a Exportar 

ATIVIDADE 5: Tratamento Tributário 

Entrada: Negociação com o importador 

Tarefa 1: Tratamento tarifário, impostos e taxas 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Conhecer o tratamento 
tarifário aplicável a taxa 
do imposto para o 
produto exportado. 

Leitura do 
documento da tarefa 
e legislações da área 

Todas as pessoas 
envolvidas no 
processo de 
exportação. 

F5A5D1: 
Tratamento tributário 

Saída: Compreensão dos tributos e taxas relacionadas a exportação. 

Legislações de apoio para a atividade 5:   

 Portaria SECEX no 10, de 24 de maio de 2010. Consolidação das Normas de 
Comércio Exterior. 

 Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. Regulamenta a administração das 
atividades aduaneiras e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de 
comércio exterior (Novo Regulamento Aduaneiro). 

Entrada: Negociação com o importador 

Tarefa 2: Formação de Preço 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Determinar o preço do 
produto a ser exportado 

Utilizar o documento 
da tarefa. 

Nível estratégico / 
Financeiro. 

F5A5D2: Formação 
do Preço. 

Saída: Preço calculado para o produto que será exportado 

Órgão de apoio: Aprendendo a exportar, MDIC, Invest & Export. 
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APÊNDICE N - MEAL SEGUNDA VERSÃO 
 

FASES

FASE 1 - INICIAÇÃO

FASE 2 - PLANEJAMENTO

FASE 4 - PRODUTO

FASE 5 - PROCESSO

FASE 3 - CLIENTE

FASE 6 - ENCERRAMENTO

FASE 1

INICIAÇÃO

FASE 2

PLANEJAMENTO

FASE 3

CLIENTE

FASE 4

PRODUTO

FASE 5

PROCESSO

FASE 6

ENCERRAMENTO

ATIVIDADE 1:

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

EXPORTAÇÃO

ATIVIDADE 2:

AVALIAÇÃO DA PREPARAÇÃO DA 

EMPRESA PARA EXPORTAR

ATIVIDADE 1:

PLANO DE  

EXPORTAÇÃO

ATIVIDADE 1:

PREPARANDO O PRODUTO 

PARA EXPORTAÇÃO

ATIVIDADE 2:

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL

ATIVIDADE 3:

EMBALAGEM

ATIVIDADE 1:

MARKETING

ATIVIDADE 4:

TRATAMENTO 

TRIBUTÁRIO

ATIVIDADE 2:

CUSTOS

ATIVIDADE 1:

CONTATOS 

IMPORTANTES

ATIVIDADE 4:

NEGOCIAÇÃO COM 

EXPORTADOR

ATIVIDADE 2:

VISITAR MERCADO 

ALVO

ATIVIDADE 3:

COMUNICAÇÃO 

IMPORTADOR/

EXPORTADOR

GLOSSÁRIO DE TERMOS 

E SIGLAS

LISTA DE 

VERIFICAÇÃO

GERENCIAR O 

CRESCIMENTO DAS 

EXPORTAÇÕES

ATIVIDADE 2:

PLANO DE 

MERCADO

TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO

ATIVIDADE 3:

PROCESSO 

ADUANEIRO

ATIVIDADE 4:

FINANCIAMENTO

ATIVIDADE 3

PREÇO 

ATIVIDADE 5

SISTEMA
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Fases e Documentos – MEAL Segunda Versão 

FASES E ATIVIDADES DOCUMENTOS RELACIONADOS 

FASE 1 – INICIALIZAÇÃO 

ATIVIDADE 1: Requisitos Mínimos para Exportação 

o Tarefa: Analisar os requisitos 
mínimos para iniciar o processo 
de exportação 

F1A1 – Requisitos mínimos para 
exportação 

ATIVIDADE 2: Avaliação da preparação da empresa para exportar 

o Tarefa: Avaliar a preparação da 
empresa para exportar 

F1A2 – Questionário para avaliar a 
prontidão da empresa em exportar seus 
produtos 

FASE 2 - PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE 1: Plano de negócios para exportação 

o Tarefa: Elaborar o Plano de 
Exportação 

F2A1 – Plano de Exportação 

ATIVIDADE 2: Plano de Mercado 

o Tarefa: Preparar e planejar o 
mercado para a exportação 

F2A2 – Plano de Mercado 

 ATIVIDADE 3: Preço 

o Tarefa: Elaborar preço do 
produto 

F2A3D1 - Formação do Preço 
F2A3D2 – Termos Internacionais do 
Comércio 

ATIVIDADE 4: Financiamento 

o Tarefa: Compreender linhas de 
financiamento disponíveis 

F2A4 - Linhas de Financiamento 

ATIVIDADE 5: Sistema  

o Tarefa 1:  Habilitar a empresa  
para o processo de exportação 
na Receita Federal 

Documentos próprios da Receita Federal 
anexados no MEAL 

o Tarefa 2:  Habilitar a empresa  
para o processo de exportação 
ANVISA e MAPA 

---------------- 

FASE 3 - CLIENTE 

ATIVIDADE 1: Contatos importantes 

o Tarefa: Realizar contatos com o 
importador 

Atas de Reuniões a serem elaboradas 
pela própria empresa 

ATIVIDADE 2: Visitar mercado alvo  

o Tarefa: Visitar mercado alvo F3A2 - Check list para visitar mercado 
alvo 

ATIVIDADE 3: Comunicação entre importador/exportador 

o Tarefa: Comunicar-se com o 
importador sempre que 
necessário 

F3A3 - Comunicação com o importador 

ATIVIDADE 4: Negociação com o importador 

o Tarefa: Negociar o processo de 
exportação com o importador 

Modelo de contrato disponível no órgão 
Invest & Export Brasil. 

FASE 4 - PRODUTO 

ATIVIDADE 1: Preparando o produto para exportação 

o Tarefa 1: Classificar a 
mercadoria 

Tabela NCM – em anexo ao MEAL 

o Tarefa 2: Levantar exigência do 
produto para o mercado alvo 

F4A1 - Exigências mínimas para produtos 
alimentícios entrarem na União Europeia 

ATIVIDADE 2: Propriedade Intelectual 

o Tarefa: Registrar o produto e 
sua formulação 

---------------- 

ATIVIDADE 3: Embalagem 

o Tarefa: Preparação da 
mercadoria 

F4A3 - Preparação da Mercadoria 
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FASE 5 - PROCESSO 

ATIVIDADE 1: Marketing 

o Tarefa: Elaborar estratégias de 
marketing no decorrer do 
processo 

F5A1 – Estratégia de Marketing 

ATIVIDADE 2: Custos 

o Tarefa: Definir forma de 
pagamento 

F5A2 - Forma de Pagamento 

ATIVIDADE 3: Despacho Aduaneiro 

o Tarefa: Realizar o despacho da 
mercadoria 

F5A3 – Processo de Despacho Aduaneiro 

ATIVIDADE 4: Tratamento Tributário 

o Tarefa 1: Tratamento tarifário, 
impostos e taxas 

F5A5 - Tratamento Tributário 

FASE 6 - ENCERRAMENTO 

Glossário de Termos e Siglas 

Lista de Verificação para Exportação 

Tecnologia e Inovação na Exportação 

Gerenciar o Crescimento das Exportações 

Cursos e capacitações: CIN, SEBRAE 
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Descrição das Fases – MEAL Segunda Versão 

FASE 1 - INICIALIZAÇÃO 

ATIVIDADE 1: Requisitos mínimos para exportação 

Entrada: Decisão estratégica de exportação dos produtos da empresa 

Tarefa 1: Analisar os requisitos mínimos para iniciar o processo de exportação 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Reunir com equipe 
multifuncional para 
analisar os requisitos 
relacionados a produção, 
marketing, financeiro, 
compras, capital 
humano, jurídico. 

Utilizar documento 
da tarefa em 
conjunto com a 
equipe e identificar 
se a empresa atende 
aos requisitos 
mínimos listados. 
Deverão ser 
atribuídos 
responsáveis para os 
requisitos não 
atendidos e 
elaborados planos 
de ações para 
cumprimento dos 
mesmos 

Nível estratégico 
da organização 
com equipe 
multidisciplinar 

F1A1 – Requisitos 
mínimos para 
exportação 

Saída: Todos os requisitos atendidos; ou 
Plano de Ação com prazos e responsáveis para os requisitos não atendidos. 

ATIVIDADE 2: Avaliação da preparação da empresa para exportar 

Entrada: Decisão estratégica de exportação dos produtos da empresa 

Tarefa 1: Avaliar a preparação da empresa para exportar 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Responder o 
questionário sobre o 
nível de preparação da 
organização. De 
preferência com equipe 
multifuncional. 

Utilizar documento 
da tarefa e 
responder as 
perguntas em 
conjunto, buscando 
alternativas para as 
questões e áreas 
que ainda não 
estejam prontas para 
o processo 

Nível estratégico 
da organização, 
de preferência 
com equipe 
multidisciplinar 

F1A2 – Questionário 
para avaliar a 
prontidão da 
empresa em exportar 
seus produtos. 

Saída: Situação da aptidão dos diversos setores da empresa com relação ao processo de 
exportação. 

Documentos: F1A1 e F1A2 

Órgãos para apoio: Apex Brasil, A Step by Step Guide for Irish Exporters, MATRADE 
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FASE 2 - PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE 1: Plano de Exportação 

Entrada: Requisitos mínimos para exportação atendidos e/ou aptidão para exportação 

Tarefa: Elaborar o Plano de Exportação 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Reunir com equipe 
multifuncional 
elaborar o plano 
de negócios. 

Utilizar documento da 
tarefa em conjunto com 
a equipe e preencher o 
Plano de Negócios. 

Nível estratégico da 
organização com equipe 
multidisciplinar: 
marketing, financeiro. 

F2A1 – Plano de 
Exportação 

Saída: Plano de negócios de exportação elaborado, com informações sobre a empresa, 
investimentos, oportunidades, potencial de crescimento, análise completa da empresa para 
exportação. 

Documentos: F2A1 

ATIVIDADE 2: Plano de Mercado 

Entrada: Plano de exportação finalizado 

Tarefa: Preparar e planejar o mercado para a exportação 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Estruturar a 
pesquisa de 
mercado 

Estruturar e 
desenvolver a pesquisa 
de mercado, utilizar o 
documento da tarefa 
em conjunto para 
elaboração do Plano de 
Mercado. 

Nível estratégico da 
organização de 
preferência com equipe 
multidisciplinar 

F2A2 – Plano de 
Mercado 

Saída: Pesquisa de mercado realizada, plano de mercado elaborado. 

Órgão de apoio: Disponibiliza informações para elaboração do Plano de Mercado:  Small 
Business Administration (SBA) dos Estados Unidos; A Step by Step Guide for Irish Exporters, 
MATRADE. 
AliceWeb: Fornece dados estatísticos que poderão auxiliar na pesquisa de mercado, possui 
dados das seguintes variáveis: mercadoria, país, porto, produto, meio de transporte entre 
outros.  
Invest & Export Brasil e ANCHAM: Divulgação das oportunidades de negócios e investimentos 
no Brasil e exterior. 
Radar Comercial, International Trade Centre (ITC), CIN/FIEP: Consulta e análise de dados 
relativos ao comércio exterior, auxiliando na seleção de mercados e produtos que apresentam 
maior potencialidade para exportação. 

ATIVIDADE 3: Preço 

Entrada:  Plano de exportação e Plano de mercado desenvolvidos 

Tarefa: Elaborar Preço do Produto 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Determinar o 
preço do produto a 
ser exportado 

Utilizar o documento da 
tarefa. 

Nível estratégico / 
Financeiro/Contador. 

F2A3D1 - 
Formação do Preço 
F2A3D2 – Termos 
Internacionais do 
Comércio - 
INCOTERMS 

Saída: Preço calculado para o produto que será exportado 

Órgão de apoio: Auxiliam com calculadoras e simuladores para formação do preço e com dados 
sobre demanda do mercado: Aprendendo a exportar, MDIC, CNI, Invest & Export, International 
Trade Center. 

ATIVIDADE 4: Financiamento 

Entrada: Fase um e atividades anteriores concluídas 

Tarefa 1: Compreender linhas de financiamento disponíveis 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Compreender as 
linhas de 
financiamento 
destinadas aos 
exportadores para 

Leitura do documento 
da tarefa e legislação 
da área. 
Procurar o banco que 
representa a empresa, 

Nível estratégico, Área 
financeira e equipe de  
exportação   

F2A4 - Linhas de 
Financiamento 
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a produção e 
comercialização 
dos produtos que 
serão exportados 

hoje quase todos os 
bancos possuem linhas 
de financiamento para 
exportação. 

Saída:  Escolha da linha de financiamento, se necessário. 

Órgãos de Apoio: Invest & Export Brasil, Aprendendo a Exportar 

ATIVIDADE 5: Sistema 

Entrada: Fase 1 concluída e quando optar por exportação direta 

Tarefa 1: Habilitar a empresa  para o processo de exportação na Receita Federal  

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Habilitar a 
empresa na 
Receita Federal 
para operar no 
Sistema Integrado 
de Comércio 
Exterior 
(Siscomex). O 
sistema permite o 
registro de 
operações de 
pessoas físicas ou 
jurídicas que 
desejam exportar 
ou importar, tanto 
por conta própria, 
quanto por conta e 
ordem ou por 
encomenda de 
terceiros. 

Seguir as instruções  
com o passo a passo 
que consta em 
"Instruções para 
Habilitação conforme 
IN 1.603 de 2015 da 
Receita Federal" 

Representante da 
empresa 

 Manual do 
aplicativo do 
termo de opção 
pelo domicílio 
tributário 
eletrônico (DTE) 

 Requerimento de 
habilitação IN 
1603 

 Instruções para 
habilitação 
conforme IN 
1603 de 2015. 

 Recibo 
Declaratório 

 Roteiro para 
validar arquivos. 

 

Saída: Liberação no sistema da Receita Federal para iniciar o processo de exportação 

Órgão de apoio: Receita Federal do Brasil – Informações sobre o processo para habilitação.  
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/habilitacao ou  contato com  

CAC - Centro de Atendimento ao Contribuinte  
Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Curitiba  
Rua: João Negrão, 246, 2º andar, Centro. Curitiba - PR 
(41) 3221-3552 ou 3221-3518 

Legislação de apoio para atividade 5: 
RECEITA FEDERAL 

 HABILITAÇÃO NO SISCOMEX 

- IN RFB nº 1.603, de 15 de dezembro de 2015 - Estabelece procedimentos de habilitação de 
importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus para operação no Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) e de credenciamento de seus representantes para a prática 
de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro. 
- Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) - Dispõe sobre o Sistema Tributário 

Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 
- Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro) - Regulamenta a administração das 

atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. 
SISCOMEX: 

 HABILITAÇÃO 

- IN RFB nº 1.288, de 31 de agosto de 2012 - Estabelece procedimentos de habilitação de importadores, 
exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus para operação no Sistema Integrado de Comércio 
Exterior (Siscomex) e de credenciamento de seus representantes para a prática de atividades relacionadas 
ao despacho aduaneiro. 

Tarefa 2: Habilitar a empresa para o processo de exportação ANVISA e MAPA 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Habilitar a 
Autorização de 
Funcionamento 
(AFE) e licença 
sanitária junto 

Comparecer na 
Vigilância Sanitária do 
município da empresa. 

Representante legal da 
empresa 

---------------- 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/habilitacao
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70354
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.172-1966?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2012/in12882012.htm


 
379 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ao órgão local 
de Vigilância 
Sanitária ou 

MAPA. 

Saída: Autorização de Funcionamento e Exportação 

Órgãos de apoio: ANVISA e MAPA 
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FASE 3 - CLIENTE 

ATIVIDADE 1: Contatos importantes 

Entrada: Plano de exportação e Plano de mercado desenvolvidos 

Tarefa 1: Realizar contatos com o importador 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Reunir a equipe 
responsável de 
exportação com o 
importador para 
apresentar os 
produtos, empresa, 
definir meios de 
transporte/fretes 
(INCOTERMS), 
formação de preço, 
estratégias de 
mercado.  

Verificar meios 
viáveis para que 
isso ocorra. De 
preferência 
pessoalmente, mas 
outras 
possibilidades 
também são 
possíveis: 
videoconferência, e-
mail. 

Nível estratégico / área 
comercial. 

Ata de reunião 

Saída: Apresentações sobre o produto, empresa, decisões sobre frete, preço, estratégias de 
entrada do produto no mercado alvo. 

ATIVIDADE 2: Visitar mercado alvo – se possível 

Entrada: Realização de contatos com o cliente 

Tarefa 1: Visitar mercado alvo 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Visitar o mercado alvo 
para realizar contatos, 
conhecer a região e 
concorrentes. 

Utilizar documento 
da tarefa para 
realizar a tarefa.  

Nível estratégico / área 
comercial. 

F3A2 - Check list 
para visitar 
mercado alvo 

Saída: Mercado alvo conhecido e contatos realizados 

Órgão de apoio: Unzco 

ATIVIDADE 3: Comunicação entre importador/exportador 

Entrada: Qualquer atividade que seja necessária a comunicação com o importador 

Tarefa 1: Comunicar-se com o importador sempre que necessário 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Manter contato 
frequentemente com 
importador. 
 

Participar de feiras, 
exposições e 
rodadas de 
negócios. 

Nível estratégico / área 
comercial. 

F3A3 - 
Comunicação com 
o importador 

Saída: Importador e exportador sempre informados das decisões 

Documentos: Fatura Pró Forma 

Órgãos de apoio: Cooperação Internacional em Inovação, Brazilian Suppliers e CIN: Auxilia as 
empresas nacionais nas parcerias com empresas estrangeiras, conquistando novos mercados e 
parceiros. 

ATIVIDADE 4: Negociação com o importador 

Entrada: Reuniões e contatos realizados com o importador 

Tarefa 1: Negociar o processo de exportação com o importador 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Firmar contrato de 
compra e venda com 
o importador. 

Elaborar contratos 
internacionais de 
compra e venda 
de mercadorias 

Nível 
estratégico/Departamento 
jurídico 

Modelo disponível 
no órgão Invest & 
Export Brasil. 

Saída: Contrato firmado entre exportador e importador 

Órgãos de Referência: Invest & Export Brasil 
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FASE 4 - PRODUTO 

ATIVIDADE 1: Preparando o produto para exportação 

Entrada: Definição do produto que será exportado 

Tarefa 1: Classificar a mercadoria 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Identificar qual a 
classificação do 
produto que será 
exportado 

Utilizar a tabela 
disponibilizada nesta 
tarefa e identificar o 
produto e/ou verificar 
registro do produto 
junto com órgão 
competente. 

Responsável pelo 
cadastro e elaboração 
do produto. 
Engenheiro de 
Alimentos, 
Nutricionista, Médico 
Veterinário. 

Tabela NCM 

Saída: Produto classificado. 

Órgão de Apoio: INMETRO.  
União Europeia:  http://exporthelp.União Europeia.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=PT 
Receita Federal:  http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp 

Tarefa 2: Levantar exigência não-tarifária do produto para o mercado alvo 

Entrada: O produto deverá estar corretamente classificado 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Levantar as 
exigências e 
requisitos 
necessários para 
adequação dos 
produtos para o 
mercado alvo. 
 
 

Utilizar o documento 
da tarefa que 
apresenta as 
exigências mínimas 
para exportação de 
produtos alimentícios 
para a União 
Europeia, além disto, 
possui o processo 
operacional de como 
realizar a pesquisa no 
site da União 
Europeia. 

Responsável pelo 
cadastro e elaboração 
do produto. 
Engenheiro de 
Alimentos, 
Nutricionista, Médico 
Veterinário. 

F4A1 - Exigências 
mínimas para 
produtos 
alimentícios 
entrarem na União 
Europeia 

Saída: Exigências necessárias para a entrada do produto no mercado alvo, para realizar as 
adaptações necessárias. 

Legislações de apoio da atividade 1:  
ANVISA: 
- Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969 - Institui normas básicas sobre alimentos. 

Certidão de Exportação - 
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=47
5&sArea=Alimento 
- Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os 

Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 
Produtos, e dá outras Providências. 
- Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999 - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências 
- Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 - Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas 

sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância 
sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências. 
- RDC nº 81, de 5 de novembro de 2008 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Bens e Produtos 

Importados para fins de Vigilância Sanitária. 
- Nota Técnica nº 02/2012 GIPAF/GGPAF/ANVISA - Importação de produto de saúde para consumo pessoal. 

MAPA: 
- Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952 -Institui o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal e obriga o MAPA a inspecionar animais e produtos derivados nos portos 
marítimos e fluviais e nos postos de fronteira. Institui o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal e obriga o MAPA a inspecionar animais e produtos derivados nos portos 
marítimos e fluviais e nos postos de fronteira. 
- Lei nº 6.198, de 26 de dezembro de 1974 - obriga o MAPA a fiscalizar produtos destinados à alimentação 

animal nos portos e no postos de fronteira. Obriga o MAPA a fiscalizar produtos destinados à alimentação 
animal nos portos e nos postos de fronteira. 
- Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 - obriga a União a fiscalizar a importação de agrotóxicos 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0986.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm#art88
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9782.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8077.htm
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/02dd8800474597549fd3df3fbc4c6735/RDC+no++81+2008.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/6a1f55804a141a31a62aafaa19e2217c/Nota_tecnica_sobre+_Importacao_de_produto_para+_saude_para_consumo_pessoal.pdf?MOD=AJPERES
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D30691.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6198.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7802.htm
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- Lei nº 7.678, de 8 de novembro de 1988 - Dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e 

derivados da uva e do vinho, e dá outras providências. 
- Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994 - Dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a 

produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão Inter setorial de Bebidas e dá outras 
providências. 
- Decreto nº 24.114 de 12 de abril de 1934. - Organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária, e dá outras providências 
- Instrução Normativa nº 51, de 7 de novembro de 2011 
- Instrução Normativa SDA/MAPA nº 20, de 17 de agosto de 2010 
- Instrução Normativa MAPA n° 29, de 25 de julho de 2013 - Para a emissão de Certificado Fitossanitário 
ou Certificado Fitossanitário de Reexportação 
- Instrução Normativa MAPA n° 29, de 25 de julho de 2013 combinado com os procedimentos da Instrução 
Normativa MAPA nº 36, de 10/11/2006 - para a certificação fitossanitária, de produtos de origem vegetal 
estará condicionado às exigências fitossanitárias do país importador, que deverá ser apresentado ao 
VIGIAGRO pelo exportador 
- Anexo IN 51/2011 - Lista de NCM de produtos que atenderão os critérios regulamentares e os 

procedimentos de fiscalização, inspeção, controle de qualidade e sistemas de análise de risco, fixados 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

- Habilitação para Comércio Internacional no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Órgãos de apoio: Inmetro: Apresenta exigências técnicas de outros países membros da 
Organização Mundial do Comércio.  

ATIVIDADE 2: Propriedade Intelectual 

Entrada: Interesse em exportação 

Tarefa 1: Registrar o produto e sua formulação 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Verificar a segurança 
da formulação do 
produto para o 
mercado alvo. 

Procurar empresa de 
Marcas e Patentes 
para registrar seu 
produto e formulação 
no mercado externo. 

Nível estratégico -------- 

Saída: Proteção do produto no mercado externo 

Documentos: Registro de Patente 

ATIVIDADE 3: Embalagem 

Entrada:  Definição do produto que será exportado 

Tarefa 1: Preparação da mercadoria 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Preparar a 
embalagem para o 
produto que será 
exportado. 

Por meio do contrato 
firmado com o 
importador, separar a 
quantidade de 
produto que será 
exportado. Consultar 
documento da tarefa 
e se necessário, 
solicitar exigência do 
mercado consumidor 
com relação a 
embalagem. 

Responsável pelo 
desenvolvimento do 
produto. 

F4A3 - Preparação 
da mercadoria 

Saída: Produto embalado pronto para transporte 

Documentos:  Certificado de origem, se necessário 

Órgãos de Apoio: Invest & Export Brasil, Aprendendo a Exportar. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7678.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8918.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5741.htm
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/Anexo%20IN%2051%2009_09_13.xls
http://www.agricultura.gov.br/animal/dipoa/dipoa-empresario/habilitacao-estabelecimento
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FASE 5 - PROCESSO 

ATIVIDADE 1: Marketing 

Entrada:  Plano de exportação e Plano de mercado elaborados 

Tarefa 1: Elaborar estratégias de marketing no decorrer do processo 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Reunir com equipe 
multifuncional elaborar 
estratégia de marketing 

Utilizar documento 
da tarefa em 
conjunto com a 
equipe e elaborar 
estratégia de 
marketing 

Nível estratégico 
da organização 
com equipe 
multidisciplinar: 
marketing, 
financeiro. 

F5A1 – Estratégia de 
Marketing 

Saída: Planejamento das estratégias de marketing. 

Órgãos de Apoio:  New Zealand Trade e Enterprise e Invest & Export Brasil:  Informações 
importantes para estratégia de marketing. 
Vitrine do Exportador,  Brazilian Suppliers, Export World Guide e Brazil Export Magazine: 
Divulga na web as empresas brasileiras e seus produtos no mercado internacional. 

ATIVIDADE 2: Custos 

Entrada: Atividades com o cliente – Fase 3 

Tarefa 1: Definir forma de pagamento 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Definir forma de 
pagamento. 

Em conjunto com o 
importador, 
conforme estratégia 
de mercado e 
exportação definidas 
na Fase 2. 

Nível estratégico 
e importador. 

F5A2 - Forma de 
pagamento 

Saída: Definida forma de pagamento para o processo de exportação. 

Legislações de apoio da atividade 2: 

  MERCADO DE CÂMBIO 

- Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013 - Regulamenta a Resolução nº 3.568, de 29 de maio 
de 2008, que dispõe sobre o mercado de câmbio e dá outras providências. 

 CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO 

- Circular nº 3.690, de 16 de dezembro de 2013 - Dispõe sobre a classificação das operações no 
mercado de câmbio. 

 CAPITAIS INTERNACIONAIS 

- Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013 - Regulamenta, no âmbito do Banco Central do 
Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre o capital brasileiro no exterior. 

 CONVÊNIO DE PAGAMENTOS E CRÉDITOS RECÍPROCOS (CCR) 

- Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013 - Divulga disposições sobre o Convênio de 
Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR). 

 SISBACEN 

- Circular nº 3.232, de 6 de abril de 2004 - Divulga novo Regulamento do Sisbacen Sistema de 
Informações Banco Central. 
- Circular nº 3.600, de 20 de junho de 2012 - Altera o Anexo ao Regulamento do Sistema de 
Informações Banco Central (Sisbacen), divulgado pela Circular nº 3.232, de 6 de abril de 2004, e dá 
outras providências. 
Órgãos de apoio: Aprendendo a exportar 

ATIVIDADE 3: Despacho Aduaneiro 

Entrada: Atividades das fases anteriores concluídas – Interesse em exportação de forma 
direta. 

Tarefa 1: Realizar o despacho da mercadoria 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Solicitar o despacho da 
mercadoria 

Contratar um agente 
de carga ou 
empresa 
despachante 
aduaneiro ou ter um 
despachante 
aduaneiro 
representando a 
empresa. 

Agente de Carga 
ou Empresa de 
Despacho 
Aduaneiro ou  
Despachante 
Aduaneiro 
representado 
pela empresa. 

F5A3 – Processo de 
despacho aduaneiro 

 Invoice ou fatura 
comercial 

 Romaneio ou 
Packing List 

 Conhecimento de 
embarque ou carga 

http://www.bcb.gov.br/rex/legce/port/Circular3691Indice.asp
http://www.bcb.gov.br/rex/legce/port/Circular3690Indice.asp
http://www.bcb.gov.br/rex/legce/port/Circular3689Indice.asp
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=circ&ano=2013&numero=3688
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=circ&ano=2004&numero=3232
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=Circ&ano=2012&numero=3600
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 Contrato de Câmbio 

 Memorando de 
exportação 

Saída: Despacho realizado 

Legislações de apoio da atividade 3: 
MDIC: 
Portaria nº 15, de 17 de novembro de 2004 - visando consolidar as disposições regulamentares das 

operações de exportação - inscrição no Registro de Exportadores e Importadores (REI) da Secretaria 
de Comércio Exterior – Secex é automática, sendo realizada no ato da primeira operação de 
exportação (Registro de Exportação –RE, Registro de Venda –RV ou Registro de Crédito –RC) em 
qualquer ponto conectado ao Sistema Integrado de Comércio Exterior –SISCOMEX. 
Portaria Secex nº. 23 de 14 de julho de 2011: Dispõe sobre operações de comércio exterior. 
Receita Federal: 

Instrução Normativa SRF nº. 28, de 27 de abril de 1994:  procedimentos para o despacho aduaneiro 
de exportação, adequados às características de produção, transporte, armazenagem ou 
comercialização de determinados produtos ou operações. 
Órgão de apoio:  
Receita Federal do Brasil - Manual do Despacho Aduaneiro: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-exportacao/topicos. 
Portal SISCOMEX: Site para acompanhamento da exportação, realizar cadastro aduaneiro, 
cadastro da empresa exportadora e do representante legal. 
CECIEx: Representa as empresas comerciais exportadoras, traders e prestadores de 
serviço do comércio exterior. 

Saída: Empresa habilitada no sistema de comercio exterior para exportação de produtos 

ATIVIDADE 4: Tratamento Tributário 

Entrada: Negociação com o importador 

Tarefa 1: Tratamento tarifário, impostos e taxas 

O que fazer? Como fazer? Quem? Documento 

Conhecer o tratamento 
tarifário aplicável a 
taxa e impostos para o 
produto exportado. 

Leitura do 
documento da tarefa 
e legislações da 
área 

Todas as 
pessoas 
envolvidas no 
processo de 
exportação. 

F5A5 - Tratamento 
tributário 

Saída: Compreensão dos tributos e taxas relacionadas a exportação. 

Legislações de apoio da atividade 4:   

 Portaria SECEX no 10, de 24 de maio de 2010. Consolidação das Normas de 
Comércio Exterior. 

 Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. Regulamenta a administração das 
atividades aduaneiras e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de 
comércio exterior (Novo Regulamento Aduaneiro). 

Órgãos de apoio:  
Capta: Sistema de consulta sobre tarifas, preferências tarifárias, regras de origens e acordos 
brasileiros. 
Tributos do Brasil: http://www.portaltributario.com.br/tributos.htm 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-exportacao/topicos
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