
GUIA GERAL DO 
COMÉRCIO EXTERIOR
BRASILEIRO
Um guia para sua empresa entender o 
comércio exterior de forma eficiente!
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1. INTERNACIONALIZE
SUA EMPRESA

3

 Muitas empresas possuem o sonho de internacionalização de sua marca. O que 
muitas não sabem é que esse sonho pode facilmente virar realidade. A globalização dos 
mercados já é realidade para muitas empresas brasileiras há muito tempo.

 Com a forte evolução da tecnologia, os novos modelos de inovações e o rápido 
avanço da internet, a concorrência no mundo dos negócios tem se tornado brutal e, 
justamente por essa razão, ter o comércio exterior como aliado pode salvar sua em-
presa ou ainda posicioná-la num patamar mais elevado do que atualmente ela 
ocupa perante seus concorrentes.

 Em tempos de crise, precisamos rapidamente quebrar alguns tabus existentes no 
empresariado brasileiro. Desmistificar o comércio exterior é fundamental para a 
evolução de nossas empresas. O comércio exterior parece um objetivo distante para 
muitos empresários, talvez por desconhecimento, pela sensação de dificuldade de 
sucesso nas operações ou mesmo pela tão evidente burocracia brasileira. No en-
tanto, todas essas condições podem ser facilmente superadas ao passo que o em-
presário se familiariza com o comércio exterior e, principalmente, conta com uma 
boa empresa de assessoria e consultoria para condução de seus negócios.
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 A importação garante uma vantagem competitiva como diferencial de 
mercado. Por vezes, importar equipamentos, peças, matérias primas e, 
principalmente máquinas, garante um crescimento significativo para a 
empresa, capaz de gerar economia, lucro e inovação para se destacar 

 A exportação significa a conquista de novos mercados. Através do 
reconhecimento de sua marca no exterior, sua empresa garante um 
ponto de equilíbrio mais sólido que as demais, garantindo a venda de 
seus produtos para mercados em que a crise não seja uma preocu-
pação vigente. Diversificar é a palavra-chave.

 O comércio internacional é um mundo de oportunidades, seja na 
importação ou na exportação. Sua empresa deve experimentar as 
vantagens de estar inserida no mercado global, independentemente 
de seu tamanho. Esta questão deve estar bem clara na mente do 
empresário, não importa o tamanho da sua empresa, no comércio 
exterior as oportunidades são pra todos.

 Fique de olhos bem abertos. O mercado interno pode ser pequeno demais para o potencial da sua empresa.
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As empresas brasileiras e o comércio exterior:

27.545

É o número 
de empresas 
exportadoras 

em 2019

45.938

É o número 
de empresas 
importadoras 

em 2019

O Brasil
é o 27º

Exportador global
segundo os dados da 
Organização Mundial 

do Comércio

O Brasil
é o 28º

Importador global
segundo os dados da 
Organização Mundial 

do Comércio
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2. VENCENDO
DESAFIOS

Sistema Tributário
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 O Brasil possui uma tributação complexa e 
elevada, sendo uma das principais causas do 
aumento de custos das empresas brasileiras, 
o que reflete diretamente nos preços de seus 
produtos e serviços, auxiliando na redução da 

 
infraestrutura

Logística e 

competitividade do Brasil no mercado externo. Por isso, é extremamente 
importante o domínio do assunto a fim de evitar custos desnecessários e 
entender os benefícios aplicáveis caso a caso.

dever de lhe apresentar os melhores custos em razão de sua ex-
periência na área.

 O Brasil possui uma infraestrutura 
logística precária, os custos com 
transporte são altos devido a diversos 

fatores. Seu consultor aduaneiro tem o 
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2. VENCENDO
DESAFIOS

Burocracia
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 O excesso de procedimentos torna os pro-
cessos de fiscalização, despacho e liberação, 
por vezes bastante morosos. No entanto, um 
bom prestador de serviços deve ser capaz 

de lhe esclarecer todas as etapas e antecipar 
sempre que possível os prazos para liberação de sua 
carga.

Custo Brasil
 É basicamente a soma de todos os nossos 
vilões. Recentemente, um estudo do Movimento 
Brasil Competitivo (MBC), em parceria com o 
Ministério da Economia, calculou R$1,5 trilhão de 
prejuízos causados no Brasil, cerca de 22% do PIB 
brasileiro.
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3. TRIBUTAÇÃO 
ADUANEIRA

Cálculo II Valor da 
Mercadoria

Valor Frete
Internacional (Alíquota II)+ x

Cálculo IPI (Alíquota IPI)xValor da 
Mercadoria

Valor Frete
Internacional Valor II+ +

Cálculo
Cofins

Valor da 
Mercadoria

Valor Frete
Internacional (Alíquota Cofins)+ x

Cálculo PIS Valor da 
Mercadoria

Valor Frete
Internacional (Alíquota PIS)+ x

Cálculo ICMS

º

Valor da 
Mercadoria

Valor Frete
Internacional Valor II

Valor IPI Valor PIs

+ +

+Valor Cofins
Taxa Siscomex / 0,82 x 18 º/

+
++

 Se sua dúvida é com relação a 
exportação, a boa notícia é que ela é 
desonerada de ICMS, IPI, Pis e 
Cofins, a fim de incentivar sua ativi-
dade. A exceção é apenas para pro-
dutos como cigarros e armas, que 
podem ser altamente taxados.

 Uma dúvida comum e 
constante das empresas 
brasileiras é como calcular 
os impostos que incidem 
em suas importações, 
portanto, vamos aprender :
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 Existe uma padronização no mercado internacional referente a 
documentação básica envolvida nas operações de importação e ex-
portação. O idioma inglês é o mais comumente utilizado para denomi-
nação destes documentos, que devem estar bem definidos no dia a dia 
do empresário.

 Um documento inicial que resume o primeiro contato em uma ne-
gociação internacional é a Proforma Invoice.  Trata-se de uma 
fatura emitida pelo vendedor, no intuito de formalizar a negociação. 
Nela constam detalhadamente as mercadorias objeto da venda, e 
será utilizada pelo comprador para verificação dos custos totais 
com a importação.
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4. DOCUMENTAÇÃO
 A Commercial Invoice é o resultado da aprovação da Proforma Invoice. A 
Invoice formaliza a negociação e apresenta a condição de venda (Incoterm), 
dados e preços exatos das mercadorias, modalidade de transporte, câmbio, 
dados do exportador e do importador entre outras informações. Trata-se do 
principal instrumento de negociação internacional.

 O Packing List  consiste na discriminação do romaneio, que lista e 
especifica peso bruto e líquido, quantidade, dimensão, embalagem e 
unidade das mercadorias que serão embarcadas.

 O Air Way Bill ou Conhecimento de Carga Aérea é simplificadamente, um con-
trato de transporte aéreo, enquanto que o Bill of Lading ou Conhecimento de 
Carga Marítima é o contrato para transporte marítimo. Além do CRT, utilizado 
para cargas rodoviárias, e o TIF que é o Conhecimento de Carga Ferroviária.
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4. DOCUMENTAÇÃO
 Em suma, estes são os documentos elementares que sua empresa 
certamente manuseará em alguma parte do processo de importação ou 
exportação. Documentos como carta de crédito, certificados, contratos e 
vários outros também são bastante comuns na rotina do comércio exte-
rior, e com a evolução de sua empresa no mercado internacional se tor-
nará cada vez mais simples sua leitura e identificação.

 A qualidade na confecção e análise destes documentos depende da escolha 
de um bom prestador de serviço na área de comércio exterior. Seu prestador de 
serviços deve auxiliar sua empresa na confecção e análise documental, propor-
cionando assim, segurança financeira e logística em suas rotinas de expor-
tação e importação.
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5. SOLUÇÕES
INTELIGENTES

 Para que sua empresa possa operar no comércio 
exterior, seja na importação ou exportação, é 
necessário que ela esteja habilitada no Radar da 

Receita Federal. Consulte seu prestador de serviços. Atualmente, o 
processo de habilitação está bem mais simples e rápido.

Habilitação no radar

 Nesta etapa, seu despachante aduaneiro é responsável por 
realizar o processo de registro da importação ou exportação da 
sua mercadoria para posterior liberação pela alfândega.

A Intervip Comércio Exterior pode auxiliar 
sua empresa em todas as demandas

relacionadas ao comércio exterior.

Desembaraço Aduaneiro

 Seja para uma venda ou compra internacional é sempre 
importante contar com profissionais que possam te auxiliar

para que o melhor negócio para sua empresa seja concretizado. Aqui é 
muito importante dominar os Incoterms.

Vendas Internacionais e
Compras Internacionais$
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5. SOLUÇÕES
INTELIGENTES

A Intervip Comércio Exterior pode auxiliar 
sua empresa em todas as demandas

relacionadas ao comércio exterior.

 É aqui que a logística internacional ocorre. O 
agenciamento da sua carga ocorre através da inter-
mediação de agentes internacionais presentes no 

país de origem da carga, conectando-se com os embarcadores para 
que sua carga seja transportada. Confiar no seu prestador de 
serviços é sempre essencial para garantir segurança e agilidade.

Agenciamento de Cargas

 O transporte rodoviário em operações de comércio ex-
terior não pode ser tratado da mesma forma que os trans-
portes comuns. Aqui é indispensável experiência para que 

sua carga seja transportada com extrema segurança e ainda 
evitar burocracias desnecessárias nos recintos alfandegados por 
transportes sem conhecimento nesta aérea. Aqui o barato pode 
sim sair bastante caro.

Transporte Rodoviário
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5. SOLUÇÕES
INTELIGENTES

A Intervip Comércio Exterior pode auxiliar 
sua empresa em todas as demandas

relacionadas ao comércio exterior.

 Já ouviu falar em Drawback? Trata-se de um regime 
aduaneiro especial que permite a suspensão dos tribu-
tos incidentes na importação de insumos empregados 

na industrialização de produtos destinados à exportação. Um 
projeto deste viabilizado em sua empresa pode garantir uma van-
tagem competitiva gigantesca perante seus concorrentes.

Drawback

 Além do Drawback, sua empresa também deve conhecer 
as demais operações especiais que existem no universo do 
comércio exterior, como: Back to Back; Entrepostagem 

Aduaneira; Admissão Temporária; Exportação Temporária e uma 
série de outros mecanismos que podem auxiliar sua empresa tanto 
na redução de custos como também numa melhoria logística inter-
nacional e nacional.

Operações especiais
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6. A INTERVIP COMÉRCIO EXTERIOR

 A  In ter v ip  Comérc io  Exter ior  in ic iou  suas  
at iv idades  em 1997 ,  quando reun iu  profiss iona is  
a l tamente  qua l ificados  e  preparados  para  as-
sessorar  nossos  c l ientes  em toda  a  rot ina  do  
comérc io  exter ior.

 Estruturada a proporcionar segurança, eficiência e 
qualidade no mercado internacional, a Intervip oferece 
dinamismo nas relações empreendedoras do mundo 
corporativo. Com experiência adquirida em muitos anos 
prestando serviços a empresas nacionais e multinacio-
nais, a Intervip supera as barreiras burocráticas do 
setor, diminuindo a insegurança e aumentando o suces-
so do empreendimento 

 Presente no Brasil e no mundo, nossa equipe tem 
como maior compromisso o atendimento personalizado, 
com responsabilidade e ética na condução dos negócios, 
traçando estratégias para o sucesso internacional de 
nossos clientes.

 Oferecemos aos nossos clientes completa assessoria em 
importação e exportação, valorizando a personalização com 
foco em seus negócios internacionais.

 Não hesite em nos contatar. Solicite uma cotação. 
Estamos prontos para lhe oferecer as soluções e os 
serviços mais adequados à sua necessidade.

Telefone: 19 34912618 / 34917488 / 34918331
intervip@portalintervip.com.br


