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Resumo 

O presente relatório de consultoria tem como objetivo ajudar a empresa Paviplast a se 

preparar para iniciar seu processo de exportação. Para tanto, foram mapeados os processos de 

exportação necessários para que a empresa exporte seus produtos para os Estados Unidos, 

Flórida, e ao final foram indicadas recomendações sobre cada etapa, que servirão como suporte 

para a empresa realizar o processo. Essas recomendações tiveram como base uma pesquisa 

teórica sobre o processo e seus conceitos, bem como a análise da empresa e de mercado, além de 

entrevistas com profissionais da área.  
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Abstract 

This Consulting report aims to help Paviplast prepare to start its export process. In order 

to do so, the necessary export processes to export a product to the United States, Florida, were 

mapped. At the end recommendations were given on each step, which will serve as support for 

the company to carry out the process. These recommendations were based on a theoretical 

research about the process and its concepts, as well as the company and market analysis, and 

interviews with international trade professionals.     
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1. Introdução 

Este relatório de consultoria tem o intuito de servir como suporte para a tomada de 

decisão da empresa Paviplast sobre exportação de seus produtos. Para tanto foi feito um estudo 

dos processos de exportação, para assim entender o que será necessário para que essa operação 

seja realizada. 

A Paviplast é uma fábrica injetora de plástico que está em operação desde 1986, 

localizada na cidade de São Paulo, no bairro do Brás. Os produtos da empresa, com a tecnologia 

do plástico, matéria-prima leve, prática, durável e higiênica, são: cabides, porta-bíblias, panelas, 

formas para bolo e pudim, formas para gelo, saboneteiras, tampas, porta-escova e creme dental, 

pula-cordas, batentes, buchas, juntores, ventosas, ponteiras. 

A empresa é de pequeno porte, possui 14 funcionários, já está nesse ramo há 30 anos e 

está consolidada no setor, vendendo seus produtos para alguns clientes importantes como 

Armarinhos Fernando e Cia. Brasileira de Distribuição. 

Em 2013, uma empresa americana localizada na Flórida, entrou em contato se mostrando 

interessada em importar os produtos da Paviplast, que gostou da proposta, mas não tomou 

nenhuma atitude devido à alta demanda que já possuía no Brasil. De acordo com o último 

relatório da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST, 2015) que representa o 

setor no país, os EUA se encontram na quarta posição na lista de países que são o principal 

destino de transformados de plástico e na terceira posição na lista de países que mais importam 

transformados de plástico. Atualmente com a crise, a indústria brasileira se encontra em um 

momento difícil e as vendas da Paviplast se encontram estagnadas. A gestão então levantou 

estratégias de crescimento, entre elas surgiu à hipótese de exportar, mas para tanto a empresa 

quer entender a viabilidade dos processos. 

O presente trabalho tem como objetivo ajudar a empresa a entender melhor as etapas do 

processo de exportação dos produtos da Paviplast para Flórida (EUA). Para tanto foi feito o 
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mapeamento dos processos necessários para a realização dessa operação, identificando as etapas 

do processo de exportação e suas peculiaridades em relação ao país em questão, Estados Unidos. 

Para a empresa uma das consequências da exportação é a oportunidade de um 

aprendizado mais aprofundado sobre o mercado nacional e internacional, o que pode gerar uma 

maior competitividade diante de seus concorrentes. 

A exportação é uma estratégia de crescimento, isso porque ela aumenta a produtividade, 

minimiza os riscos e diversifica os mercados. Ela também diversifica e aumenta sua clientela, e 

permite que a empresa consiga preços mais competitivos em outros mercados. 

Com isso, realizar esse trabalho mapeando os processos necessários para a exportação dos 

produtos da empresa Paviplast, irá possibilitar a geração de um conhecimento que a empresa não 

possui, mas necessita para entrar no mercado internacional. 

Além disso, o conhecimento adquirido serviu para aumentar o conhecimento do 

acadêmico pesquisador que possuía conhecimentos superficiais na área de comércio exterior, 

mas que se interessa muito pelo assunto, gerando uma oportunidade de aprendizado que 

impactará positivamente em sua carreira acadêmica e profissional. 

Esse projeto foi feito a partir da identificação de todos os passos necessários para que 

ocorra o processo de exportação dos produtos da empresa Paviplast. Assim, foram utilizadas 

abordagens metodológicas tanto qualitativas quanto quantitativas, além da utilização de dados 

primários e secundários. 

A estrutura desse relatório pode ser dividida em cinco grandes partes: (1) a formulação de 

uma base teórica, (2) entrevistas com especialistas da área de comércio exterior, (3) análise de 

estrutura da Florida, (4) análise do mercado de produtos transformados de plástico dos EUA e do 

Brasil, (5) plano de exportação da Paviplast. Ao final do trabalho a seguinte pergunta será 

respondida: Como a Paviplast pode se preparar para iniciar a exportação de seus produtos?  
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2. Base Teórica 

         Esse capítulo apresenta os conceitos necessários que irão ajudar no mapeamento do 

processo de exportação e assim atingir o objetivo final do trabalho, ou seja, a análise dos 

processos de exportação dos produtos da empresa Paviplast para os Estados Unidos, Flórida. 

2.1. Estratégia de crescimento 

         De acordo com Anderson et al. (2000), estratégia de crescimento é o que a maioria das 

empresas buscam, mas não sabem como proceder. Um ótimo ponto de partida para conseguir o 

crescimento é a eliminação das restrições, elas ocorrem quando “[...] o setor impinge as suas 

próprias práticas e limitações aos clientes.” (ANDERSON et al., 2000, p. 11). Para conseguir 

romper com as restrições é necessário que as empresas deixem o pensamento convencional que 

revolve o setor. 

         Já Ansoff (1977) lista as principais categorias de decisão de uma empresa, essas decisões 

podem ser estratégicas, administrativas e/ou operacionais. As decisões estratégicas podem ser de 

diversificação, de expansão, administrativa, financeira ou de crescimento. A partir dessa análise 

Ansoff (1977) chegou a um método para a formulação de estratégias, o primeiro passo seria 

diversificar ou não as atividades da empresa, depois decidir um conjunto de produtos e mercados 

para a empresa e então redefinir esse conjunto em termos de características ou combinações de 

produtos e mercados. 

2.2. Marketing Global 

         Para Keegan (2005), o Marketing pode ser resumido em três grandes princípios, (1) valor 

para o cliente e a equação do valor, (2) vantagem competitiva ou diferencial e (3) foco. Mas 

como esses princípios se aplicam no Marketing Global? Keegan (2005) afirma que a base para 

um marketing global bem-sucedido é a compreensão sólida da disciplina do marketing, mas que 

apesar de ser uma disciplina universal, os mercados e clientes são bem diferentes. Assim, um 
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passo importante do marketing global é entender até que ponto os planos de marketing podem 

ser expandidos e até que ponto eles têm que ser modificados. 

         Sina (2008) também ressalta a importância do marketing global. No mercado doméstico, 

trabalha-se com uma visão sistêmica, porém no marketing global é preciso que essa visão ganhe 

mais complexidade. Com isso, é necessária uma estratégia que leve em conta todos os fatores 

para conseguir eficiência e minimizar ao máximo o valor surpresa, o que torna o design 

organizacional muito importante. 

2.3. Comércio exterior 

Segundo Soares (2004), o conceito de comércio exterior se transforma ao longo do tempo 

conforme as práticas comerciais, as necessidades operacionais e tecnológicas, e as condições 

econômicas de quem está negociando. O que pode ser feito é delimitar os elementos formais que 

caracterizam uma operação internacional. Analisando as Convenções de Haia (1964) e de Viena 

(1980) esses elementos podem ser descritos como “[...] uma compra e venda internacional é 

conceituada como aquela em que dois agentes econômicos negociam uma mercadoria que será 

entregue por meio de um transporte internacional e pago em duas ou mais moedas.” (SOARES, 

2004, p. 14). 

Seguindo a mesma linha Morini, Simões e Dainez (2006), comentam sobre a 

transformação que o comércio exterior vem passando e também sobre o crescimento 

proporcional do fluxo de capital, das informações e das pessoas conforme o crescimento 

progressivo do comércio entre países. Eles ainda comentam que esse crescimento não ocorre 

simultaneamente em todos os países, o nível de crescimento depende das características e dos 

aspectos econômicos de cada país. 
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2.4. Sistema Bretton Woods 

         Em 1944, os países aliados se reuniram em Bretton Woods para discutir medidas 

econômicas fundamentais para a paz. Duas teses foram apresentadas: a de Keynes e a de White. 

O tópico principal da tese de Keynes era a liquidez internacional e para tanto seria necessário a 

criação de uma nova moeda, o Bancor, que seria a moeda utilizada pelos países para a liquidação 

das operações internacionais. Também haveria o International Clearing Union que seria uma 

espécie de banco internacional, que seria responsável pela emissão de Bancor e pelas operações 

de pagamento dos países que estão praticando o comércio internacional. O tópico principal da 

tese de White era a volta do padrão câmbio-ouro, e a principal moeda conversível em ouro seria 

o dólar. Outros objetivos eram: auxiliar nas economias devastadas pela guerra e a definição de 

um sistema com paridades monetárias estáveis e eliminação de controles cambiais. A tese de 

White foi a escolhida e para ser colocada em prática era necessário a criação de três instituições 

(LUZ, 2006; MAIA, 1998). 

2.4.1. Organização Internacional do Comércio (OIC) 

         Marinho et al. (2014) explicam que em Bretton Woods havia a preocupação de 

reestabelecer os canais de livre comércio. Para tanto, houve a ideia de uma organização que 

coordenasse o comércio em termos globais, porém, após muitas discussões e conferências, a falta 

de apoio do Congresso do EUA condenou a OIC ao seu fim mesmo antes da conclusão de sua 

implementação. 

2.4.2. Fundo Monetário Internacional (FMI) 

         Como apontam Marinho et al. (2014), a instituição tem a finalidade de manter o 

equilíbrio dos balanços de pagamentos dos países-membros, que se tivessem problemas de 

honrar seus compromissos, poderiam recorrer ao FMI. Esse órgão foi muito demandado, 

principalmente por países em desenvolvimento. 
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2.4.3. Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 

         De acordo com Maia (1998) e Luz (2006), o BIRD tinha como finalidade dar assistência 

para os países devastados pela guerra, e com o passar do tempo, se tornou um recurso 

principalmente para países em desenvolvimento. 

De modo geral, o objetivo desse banco é estimular o crescimento do comércio 

internacional mediante empréstimos a médio e longo prazo. Como seus empréstimos 

têm fins produtivos, eles elevam o padrão de vida das nações solicitantes e melhoram as 

condições de vida dos povos. (MAIA, 1998, p. 76). 

         Para ser associado do BIRD é preciso ser país-membro do FMI e subscrever as ações do 

banco. 

2.5. GATT 

         GATT é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, em inglês, General Agreement on 

Tariffs and Trade. De acordo com Marinho et al. (2014), foi criado em 1947 como parte das 

negociações para a criação da OIC, foi ele que deu início aos debates de reduções de tarifas para 

uma liberação do comércio internacional. 

         Para Luz (2006), os principais instrumentos para se atingir o livre comércio são 

consagrados nos artigos do GATT, e para tanto eram realizadas rodadas para tomada de decisões. 

As primeiras cinco rodadas estavam focadas em reduzir as barreiras alfandegarias; a sexta teve 

como principal objetivo o Acordo Antidumping; a sétima focou na redução e eliminação das 

barreiras não-tarifárias; na oitava rodada, conhecida como Rodada do Uruguai foi onde surgiu a 

OMC. 
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2.6. Organização Mundial do Comércio (OMC) 

         Maia (1998) explica que diferentemente do GATT, que era somente um acordo, a OMC 

era um organismo internacional, sendo um órgão permanente e com personalidade jurídica, que, 

como a GATT, tinha por objetivo desenvolver o comércio internacional, mas ia além, pois se 

preocupava com os serviços e direitos de propriedade intelectual.  

         No GATT, o país que se julgava prejudicado, submetia o problema e, para a decisão ser 

tomada, era necessário consenso. Na OMC, o país submete o problema, porém são as restrições 

que precisam de consenso e enquanto não for solucionado o problema não se podem tomar 

medidas contra o parceiro-réu (MAIA, 1998). 

Continuando com a comparação entre GATT e OMC, Marinho et al. (2014), apontam que 

as principais diferenças estão na institucionalização, a OMC é uma instituição permanente 

enquanto o GATT era um acordo/um conjunto de normas; no comprometimento, o GATT foi 

criado com caráter provisório e a OMC com caráter permanente; na abrangência, o GATT 

aplicava somente ao comércio de bens enquanto a OMC estendeu para serviços e propriedade 

intelectual; e na multilateralidade, no GATT a adesão era facultativa enquanto na OMC existem 

normas de adesão obrigatórias. 

         A IV Conferência Ministral da OMC, realizada em Doha, teve três documentos 

fundamentais para a continuação do comércio exterior, sendo eles: a inclusão do acesso a 

medicamentos e saúde pública no Acordo sobre a Propriedade Intelectual; questões que haviam 

sido acordadas na rodada do Uruguai, mas que não haviam sido respeitadas; e uma declaração 

lançando uma nova rodada. Eles também comentam da importância da entrada da China em 

2001, que se comprometeu com as regras multilaterais levando profundas mudanças no mercado 

internacional. (MARINHO et al. 2014). 

         Além disso, eles mostram a estrutura operacional da OMC que é composta por:  
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▪ Conferência Ministerial: autoridade máxima com representantes de cada país que se 

reúnem pelo menos a cada dois anos. 

▪ Conselho Geral: Órgão de Solução de controvérsias e o Órgão de exames de Políticas 

Comerciais. 

▪ Conselho de Comércio de Bens, Conselho de Comércio de Serviços e Conselho de 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio: aplicação e 

funcionamento dos acordos de suas respectivas áreas de atuação. 

▪ Comitês: Órgão de supervisão, tratam de assuntos específicos. 

▪ Secretaria da OMC: coordenar as negociações desenvolvidas no âmbito da OMC. 

▪ Grupos de trabalho: responsáveis por assuntos em análise. 

 

2.7. Incoterms 

         Incoterms é a abreviatura para IN ternational COmmercial TERMS, Soares (2004) 

determina que esses termos surgiram espontaneamente na prática do comércio internacional e 

eles tem a finalidade de indicar as responsabilidades das partes envolvidas no que diz respeito a 

as entregas e aos transportes de mercadorias. Ludovico (2007) aponta que esses termos se 

difundiram na Câmara de Comércio Internacional (CCI) em Paris, que passou a utilizar esses 

termos em contratos internacionais de compra e venda na exportação e importação.  Ludovico 

(2007) assim como Soares (2004), aponta a importância dessas siglas para determinar claramente 

as obrigações das partes envolvidas. 

         No conceito de Incoterms Soares (2004) mostra que eles são um facilitador para a 

realização do comércio internacional devido sua praticidade, porém eles não são obrigatórios e 

possuem suas limitações como, por exemplo, somente cobrarem os direitos e deveres relativos à 

entrega de mercadorias não podendo ser aplicados ao comércio de serviços. O que eles 

delimitam é o local e o momento que a entrega será completada, quando haverá a transferências 
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de riscos, quando haverá a transferências de custos, de quem será a responsabilidade de preparar 

os documentos e notificações, e se ambas as partes cumpriram a entrega de forma razoável. 

2.8. Formas de entrada 

De acordo com David (2013), as formas de entrada em um mercado externo devem ser 

analisadas para que o exportador escolha a melhor estratégia de entrada para seu mercado e 

produto. Para ajudar nessa escolha existem fatores que devem ser analisados, esses fatores são: o 

tamanho do mercado, o crescimento do mercado, o potencial de mercado do exportador, o tipo 

de produto, a estratégia de mercado da firma, a vontade da firma de se envolver no processo, as 

características do país considerado e a faixa de tempo considerada. 

Lopez e Gama (2005) também comentam sobre esses fatores ressaltando que a escolha do 

intermediário é um processo rigoroso e que é necessário avaliar se há vantagens ou não na 

transação direta, além de verificar se a empresa tem expertise para realizar tais tarefas. 

De acordo com Ludovico (2007) existem dois métodos de exportação: o direto e o 

indireto. 

O método direto é aquele que determina que na empresa tenha um setor exclusivo para 

exportações, sendo assim há a implantação de um departamento específico para lidar com tais 

atividades, com diretor próprio para tratar e desenvolver as atividades necessárias para a 

exportação. Esse método é utilizado por empresas que tem o interesse de exportar 

permanentemente. 

O método indireto é aquele que a empresa ainda está na dúvida sobre seu preparo para a 

exportação e por segurança não quer investir muito antes de ter certeza do mercado potencial 

existente. Para tanto existe um sistema chamado Venda Interna Equiparada a Exportação (VIEE) 

que oferece os mesmos incentivos fiscais para a empresa produtora, essa atividade é 

desenvolvida pelas Trading Companies e pelas Empresas Comerciais Exportadoras, essas 
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empresas trabalham juntamente com representantes no exterior e os custos operacionais podem 

ser rateados entre elas (LUDOVICO, 2007). 

David (2013), também apresenta os métodos de exportação direto e indireto, porém 

complementa identificando outros métodos de internacionalização, são eles: 

2.8.1. Exportação indireta 

Empresas que se concentram mais no mercado interno, mas ainda assim atendem 

demandas do mercado externo, porém não querem se envolver ou lidar com elas. Nessa situação 

existem algumas alternativas:  

� Export Trading Company (ETC): A ETC é uma empresa que compra produtos em um 

país com o propósito de revendê-los em outro país, há pouco ou nenhum envolvimento da 

parte do exportador. 

� Export Management Corporation (EMC): Também é um tipo de intermediária, porém 

fica localizada no país do exportador. Coloca fornecedores em contato com potenciais 

compradores e ganha uma comissão sobre a venda. 

� Piggy-Backing: Quando um produtor vai para o exterior e pede para seus fornecedores 

continuarem a fornecer para ele nesse novo país. Os fornecedores estão “piggy backing” 

os esforços do produtor. 

 

2.8.2. Exportação direta 

  A partir do momento que uma firma decide que quer exportar e estar envolvida nas 

atividades de exportação abre-se uma variedade de opções de acordo com o grau de 

envolvimento e com estratégia de empresa: 

� Agente: É um representante da empresa no exterior, ele representa a empresa nas 

negociações de venda. 
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� Distribuidor: Uma empresa que compra o produto a ser exportado com o objetivo de 

revendê-lo com lucro. 

� Marketing Subsidiary: O exportador é dono de uma firma no exterior que é responsável 

por vender o produto do exportador em um mercado externo. 

� Foreign Sales Corporation: Uma subsidiária criada com o intuito de redução de imposto 

e que lida com as vendas no exterior. 

 

2.8.3. Produção no exterior 

Outra opção para a empresa é começar operações no exterior ao invés de exportar. 

� Contract Manifacturing/Subcontracting: Um acordo entre duas empresas onde uma 

produz produtos para outra. 

� Licença: Um acordo entre duas empresas onde uma usa a propriedade intelectual da outra 

em troca de um royalty.  

� Franquia: Um acordo entre duas empresas onde uma licencia uma gama de itens 

relacionados à propriedade intelectual. Franqueador: A empresa que é dona dos itens e 

deixa a outra empresa usá-los em troca de royalty. Franqueado: A empresa que recebe os 

direitos de usar os itens pertencentes à outra empresa após pagamento de royalty. 

� Joint Venture: Uma empresa estrangeira que pertence a duas ou mais empresas. 

� Subsidiária: Uma empresa inteiramente pertencente à outra empresa. 

 

2.8.4. Importação paralela 

Acontece quando produtos são comprados por intermediários não autorizados e são 

vendidos em outro país por varejistas não autorizados. 
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2.9. Exportação 

Para Minervini (2012) a maior vantagem da exportação é a possibilidade de 

confrontamento com outras realidades, é uma maneira de aumentar seu conhecimento de 

mercado, fazendo a empresa ganhar competitividade diante de seus concorrentes. 

Ela também possui uma check list dos principais motivos que uma empresa pode ter para 

exportar, são eles: 

� Por uma estratégia de desenvolvimento da empresa. 

� Para utilizar melhor as instalações, melhorar a produtividade e otimizar os custos de 

produção. 

� Para superar possíveis dificuldades de vendas no mercado interno. 

� Pela possibilidade de obter preços mais competitivos em outros mercados. 

� Para prolongar o ciclo de vida do produto. 

� Para minimizar os riscos, que deixam de se concentrar apenas em um mercado de 

atuação da empresa. 

� Para diversificar os mercados, com consequente redução da dependência do 

mercado interno. 

� Para aperfeiçoar os recursos humanos, pois normalmente há mais treinamento. 

� Para um maior desenvolvimento tecnológico e aumento da rentabilidade. 

� Para melhorar a qualidade do produto, pois a empresa poderá ser forçada a adaptar 

a qualidade às exigências do mercado externo. 

� Para uma possível diminuição da carga tributária por meio da utilização de 

incentivos fiscais.” (MINERVINI, 2012, p. 4). 

 

Além disso, Ludovico (2007) comenta que apesar de na teoria a empresa exportar 

produtos que tenham preço, qualidade e prazo de entrega, na prática a realidade pode ser outra. 

Esses quesitos podem se ajustar de acordo com a situação, por exemplo, produtos da moda 

conseguem preços mais elevados, enquanto países que tem foco em produção de alta qualidade 

muitas vezes importam produtos de qualidade mais baixa para atender a sua demanda local de 
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consumidores com poder aquisitivo mais baixo. E por não conhecer essa situação muitas 

empresas deixam de exportar por insegurança, ou optam por países vizinhos perdendo grandes 

oportunidades. 

Para Minervini (2012), na decisão de para onde exportar deve ser levado em consideração 

que o mercado externo não é uma mera extensão do mercado interno e, portanto, para decidir 

para onde exportar deve-se ter em mente quais produtos têm maior vantagem competitiva e que 

atendem as demandas dos mercados externos que serão explorados. Assim antes de qualquer 

ação essas informações devem ser levantadas, seja através da Internet ou de feiras internacionais 

e com isso consegue-se identificar os mercados mais rentáveis e com menos riscos para se entrar. 

Minervini (2012) analisou o perfil das empresas exportadoras e identificou que geralmente elas 

exportam para mercados: “[...] mais próximos; em rápido crescimento; com uma cultura similar 

àquela do mercado que já atua; onde a concorrência é menos agressiva; em mercados grandes 

como Estados Unidos, China, Índia etc”. (MINERVINI, 2012, p. 6). 

Sobre esse assunto, Ludovico (2007) afirma que o sucesso da internacionalização de uma 

empresa deve-se ao conhecimento que ela tem das legislações do país importador, portanto para 

que a exportação ocorra sem problemas devem-se buscar informações detalhadas sobre o país 

importador, além de uma pesquisa de mercado detalhada buscando conhecer seu mercado, suas 

necessidades e exigências. Assim, com essa pesquisa, a empresa obterá respostas como: quais 

são os mercados mais promissores para seus produtos, qual a demanda geral e potencial, quais 

são os concorrentes etc. Devem ser feitas duas pesquisas de mercado para a tomada de decisão 

de para qual país exportar: uma pesquisa de mercado sobre o produto e outra sobre o país em 

questão. A pesquisa de mercado não é uma solução, mas sim uma ajuda para diminuir os riscos 

da empresa na operação de exportação. 

Para Minervini (2012) deve-se ter por base três parâmetros sendo o primeiro criar uma 

empresa que tenha condição de competir, o segundo ter uma logística de transporte muito 

competitiva e terceiro gerenciar os mercados. A seguir sua lista de etapas para a exportação: 
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1)  Avaliar a capacidade exportadora. 

2)  Distinguir os produtos com os quais somos mais competitivos. 

3)  Selecionar poucos mercados. 

4)  Identificar o segmento de mercado mais adequado (com quem você quer comepetir 

e qual será seu público alvo). 

5)  Descobrir uma maneira de entrar no mercado (com um agente, um distribuidor, 

uma filial etc.). 

6)   Fazer promoção. 

7)  Selecionar possíveis candidatos a parceiros (importadores, compradores, 

distribuidores etc.). 

8)  Encontrar seu parceiro. 

9)     Estabelecer um roteiro de trabalho. (MINERVINI, 2012, p. 8). 

 

Além disso, Minervini (2012) também comenta sobre alguns erros que devem ser 

evitados, por exemplo: não considerar aspectos culturais de diferentes países, não selecionar o 

parceiro com quem irá trabalhar, não conhecer a legislação internacional, não monitorar as 

atividades dos concorrentes, etc. 

Para Suzuki et al. (1992) a estruturação interna ou melhor a reestruturação interna da 

empresa é fundamental para o sucesso do processo de exportação, é necessário que se faça uma 

reorganização da empresa para que esta esteja de acordo com as novas atividades que necessitam 

ser desempenhadas. É importante que todos os setores da empresa estejam engajados e inteirados 

com os novos objetivos. 

2.10. Passa a passo da exportação 

     Nos sites do governo como, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Indústria 

e Comércio Exterior (MDIC) e Ministério de Relações Exteriores (MRE), existem listas com o 

passo a passo para exportação. Esses passos seguem o que o exportador deve fazer para decidir 

para onde exportar, como exportar, entre outros. Uma vez que isto fica decidido, a empresa 
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precisa entender quais são o restante das etapas a serem seguidas, tanto com relação às 

exigências legais e administrativas quanto com as responsabilidades de cada parte no processo. 

2.10.1. Negociação de pedidos 

Para que a negociação seja realizada é necessário um levantamento dos preços praticados 

no país, além de uma análise cambial para entender como as flutuações do câmbio podem afetar 

a empresa exportadora. A negociação também deve deixar claras as condições de pagamento, 

condições de venda, prazo de entrega e o valor total final da mercadoria. 

2.10.2. Proforma ou Invoice 

A Invoice é a oficialização da proposta de venda, ela equivale ao pedido de compra e é 

preparada pela empresa exportadora. “A Fatura Proforma conterá todas as peculiaridades e 

condições que o exportador precisa cumprir para a venda de um produto ao exterior.” (GARCIA, 

1996, p.7). Tem a função de proposta comercial, ou seja, contém os dados sobre o produto bem 

como o que foi combinado na negociação no que diz respeito à forma de pagamento, prazo de 

entrega, entre outros. É enviada com a mercadoria até esta chegar ao seu destino. 

2.10.3. Registro no SISCOMEX 

O SISCOMEX ou Sistema Integrado de Comércio Exterior é um sistema que registra e 

analisa as operações de exportação realizadas, fazendo com que elas sejam integradas em um 

único lugar permitindo seu acompanhamento e controle do comércio exterior. Sendo assim, para 

que uma empresa faça um processo de exportação ela tem que estar devidamente registrada nesse 

sistema que foi criado em 25 de setembro de 1992 pelo decreto número 660. Esse registro é 

necessário para que a empresa consiga emitir os documentos necessários para a exportação. 

2.10.4. Documentação para circulação interna 
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Para que a mercadoria circule internamente é necessária a Nota fiscal de exportação, esta 

é uma exigência fiscal que acompanha a mercadoria desde sua saída da empresa até o local de 

desembaraço aduaneiro ou até que embarque para o seu destino. Ela se diferencia da nota fiscal 

comum por ter uma cláusula específica que identifica que a mercadoria em questão será 

exportada, ela é emitida em português e em reais. 

2.10.5. Despacho aduaneiro 

De acordo com Ludovico (2008) o despacho aduaneiro é um procedimento de liberação 

de mercadoria junto a Alfândega, nele é verificada a veracidade dos dados disponibilizados pelo 

exportador bem como as informações dos documentos apresentados, se houver alguma 

irregularidade a exportação não poderá ser concluída. 

Ludovico (2008) ainda explica que o modo e a rigorosidade que o produto será avaliado 

são definidos pelo SISCOMEX. Produtos que forem selecionados para o canal verde seguem 

com o desembaraço automático sem necessidade de exame de maiores conferências. Produtos 

que forem para o canal amarelo, terão seus documentos avaliados e se não houver irregularidades 

podem continuar com seu processo. No canal vermelho a mercadoria só seguirá adiante se 

houver análise tanto dos documentos como da mercadoria. Para o canal cinza a mercadoria passa 

por um exame de valor aduaneiro declarado.     

2.10.6. Documentação para embarque 

Garcia (1996) aponta que para fazer o embarque de mercadorias para o exterior é 

necessário a emissão do Conhecimento de Embarque, também conhecido como Bill of Landing, 

ele é primordial para o importador visto que será utilizado por ele para fazer o desembaraço da 

mercadoria. Além disso, é nesse documento que o exportador passa a posse da mercadoria para o 

importador. 
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Nesse momento do processo a Nota Fiscal e o Registro feito no SISCOMEX são 

revisados para garantir que esteja tudo de acordo com a documentação. 

Outro documento que Garcia (1996) menciona é a Packing List, nele está indicado o 

conteúdo e volume dos materiais a serem exportados. Esse documento é necessário para que se 

consiga fazer o desembaraço do material no ponto de saída bem como orientar a empresa 

importadora quando o material chegar ao seu destino. 

2.10.7. Contrato de câmbio 

A contratação de câmbio é a primeira etapa da operação cambial, nela o exportador 

assina um contrato com um banco autorizado a operar em câmbio pelo Banco do Brasil, “A 

assinatura desse contrato junto ao banco, por parte do exportador, implica em assumir o 

compromisso de negociar com o respectivo banco as divisas que se originarem daquela operação 

de exportação.” (GARCIA, 1992, pg. 90). 

Neste contrato é onde estão descritas as condições e singularidades da operação de 

câmbio, o que explicita e formaliza os acordos em moeda estrangeira.    

2.10.8. Liquidação 

O contrato de câmbio pode ser liquidado prontamente ou futuramente. Se optar pela 

liquidação pronta, esta deve ocorrer até o segundo dia útil após a data da contratação de câmbio. 

Já se optar pela liquidação futura, terá 180 dias após a data do embarque da mercadoria para a 

exportação, para que a liquidação ocorra. 
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3. Metodologia 

A metodologia utilizada para a coleta e análise desses dados foi o método de pesquisa de 

estudo de caso. De acordo com Yin (2010), a necessidade de utilizar a metodologia de estudo de 

caso vem do desejo de entender os fenômenos sociais complexos, ou seja, entender as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real. 

Yin (2010) também comenta que para o método de estudo de caso, a forma da questão de 

pesquisa é: “Como, por quê?”, além disso, esse método não exige controle dos eventos 

comportamentais, mas exige um enfoque nos eventos contemporâneos. Assim, um estudo de 

caso é uma investigação empírica que investiga um evento contemporâneo em profundidade e 

em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente evidentes. 

Para a realização desse relatório foi necessária a identificação de cinco componentes 

importantes para o estudo de caso: 

1)  As questões do estudo 

2)  As proposições se houver 

3)  As unidades de análise 

4)  A lógica que une os dados às proposições 

5)  Os critérios para interpretar as constatações 

Além disso, por se tratar de um relatório de consultoria voltada para um mapeamento de 

processos de exportação para um país específico (Estados Unidos), cada etapa realizada pode 

necessitar tanto de dados secundários quanto de dados primários, e ter um foco mais quantitativo 

quanto qualitativo. As etapas que seguem a metodologia são: 

� Descrição da empresa e seus produtos 

� Descrição do mercado da Florida e sua logística. 
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� Entrevista com profissionais da área de comércio exterior. 

� Coleta de dados sobre o mercado de transformados de plástico brasileiro e americano. 

� Análise e comparação dos dados quantitativos e qualitativos bem como dos dados 

primários e secundários. 

� Formulação do plano de exportação 

  

Para o primeiro tópico, descrição da empresa e seus produtos, a metodologia utilizada foi 

a de dados secundários disponibilizados no site da empresa e em seus folhetos, bem como dados 

primários obtidos em conversa com os sócios da empresa. 

No segundo tópico, descrição do mercado da Florida e sua logística, os dados utilizados 

foram secundários e obtidos em sites oficiais do governo americano e do Estado da Flórida. 

O terceiro tópico, entrevista com profissionais da área de comércio exterior, foi uma 

coleta de dados primários onde houve uma conversa direta com os entrevistados para saber mais 

sobre o processo de exportação e entender qual são suas recomendações e preocupações na hora 

de exportar. 

O quarto tópico, coleta de dados sobre o mercado de transformados de plástico brasileiro 

e americano, a metodologia utilizada foi a de pesquisa de dados secundários disponibilizadas por 

órgãos oficiais, relatórios ou pesquisas feitas pelos próprios representantes do setor, sendo estas 

na maioria de ordem quantitativa para poder embasar e dar credibilidade ao relatório. 

Os dois últimos tópicos foram análises baseados nas informações obtidas até então, para 

que o objetivo final de mapeamento do processo de exportação para os produtos da Paviplast 

fosse atingido. 
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4. A Empresa 

         A Paviplast é uma empresa familiar de pequeno porte que injeta produtos de plástico. Ela 

atua em São Paulo, principalmente na região do Brás e São Caetano, seus clientes vão desde 

pequenas lojas de “1,99” até grandes atacadistas como Campineira e Armarinhos Fernando. 

         Eles têm contrato de produção de pazinhas para sorvete e açaí com a empresa Jundiá, elas 

têm que ser injetadas e embaladas uma a uma e ainda manuseadas em caixas com 2500 peças. O 

contrato é de aproximadamente um milhão de peças mensal e vai de agosto a março, sendo 

renovado todo ano com ajuste de preço. 

4.1. Estrutura 

Possui uma estrutura simples que gira em torno dos dois sócios e dos funcionários 

operacionais. A parte administrativa da fábrica é ministrada pelos sócios, Antonio Vicente, 

responsável por compras e financeiro e Eloizio Pagani, responsável por vendas e logística de 

transporte. 

Atualmente, a empresa possui 14 funcionários operacionais sendo 12 que atuam na 

injeção e embalagem de produtos, 1 supervisor e 1 motorista, responsável por fazer as entregas 

dos pedidos. 

Por ser uma estrutura simples, não há grandes alternâncias, o que pode mudar é a 

quantidade de funcionários da parte operacional dependendo do momento econômico que o país 

esteja vivendo, podendo haver contratação ou demissão de funcionários. 
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4.2. Detalhamento dos produtos 

4.2.1. Cabides 

Cabide é o carro chefe da empresa, é o produto que dá mais volume de venda e pelo qual 

é mais conhecida, muitas vezes é através da entrada desse produto na loja que criam um 

relacionamento com o cliente e conseguem oferecer e vender os outros produtos. Apesar disso, é 

o produto que traz menor margem de contribuição para a empresa. 

         Conforme lista em anexo, há diferentes tipos de cabides, o modelo que mais vende é o 

cabide perola adulto com 3 peças colorido. Os cabides podem ser fabricados com matéria-prima 

reciclada o que contribui um pouco na diminuição do seu custo para a empresa, que compra 

sucata de plástico para moer e utilizar na produção de cabides. 

         A utilização de material reciclável só é possível devido às cores que os cabides são 

vendidos: preto, branco, azul e rosa. Essas são as cores padrões que a empresa trabalha e vende 

suas peças. Há também cabides transparentes esses tem que ser feitos com matéria prima virgem, 

ou seja, não reciclada. 

4.2.2. Panela para micro-ondas, tampa para micro-ondas e caixa multiuso 

         Esses produtos possuem uma venda mediana com uma margem de contribuição também 

mediana, são produzidos com material virgem na cor leitosa e precisam estar bem limpos quando 

embalados devido a sua função final. 

4.2.3. Formas para gelo 

         São produtos que entraram no portfólio da empresa há pouco tempo, e um novo modelo 

com tampa acaba de ser lançado. Há sazonalidade na venda, sendo os picos durante a primavera 

e o verão. 
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4.2.4. Suporte para botijão de gás e vaso 

         São fabricados nas cores: preto, verde, laranja, azul e prata, sendo que os coloridos são 

diferenciados em preço. A produção do produto final é mais demorada, pois depende de 

terceiros, como por exemplo: os fornecedores do rodízio, que são as rodinhas que giram em 

torno de um eixo. 

4.2.5. Porta escova de dente e Porta escova de dente e creme dental 

         São produtos que tem uma venda considerável e que ajudam no rendimento da empresa. 

O porta escova de dente e creme dental foi desenhado por um dos sócios e foi patenteado pela 

empresa há alguns anos, assim eles são os únicos que vendem o produto.          

4.2.6. Porta bíblia 

         O porta bíblia depois de sua fabricação com plástico da cor preta passa por um processo 

de pintura de spray para que fique da cor dourada, o que faz com que a produção do produto final 

leve mais tempo, já que ele só pode ser embalado após seco. 

4.2.7. Saboneteira 

         A saboneteira é o produto que tem a menor venda, isso porque o molde é antigo e as 

paredes da peça são hiper dimensionadas elevando o custo por peça. 

4.2.8. Pula corda 

         A empresa compra a corda e injeta o manete, após a produção da peça é necessário 

amarrar a corda no manete para formar o pula corda e então embalar. Os picos de produção são 

junho, julho e outubro, devido às festas juninas e “julinas” e ao dia das crianças. 
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5. Os EUA, Florida. 

O Estado da Florida está localizado no sudeste dos Estados Unidos, suas fronteiras são: a 

oeste o Golfo do México, ao norte o Alabama e a Geórgia, a leste o oceano Atlântico e ao sul o 

Estreito da Florida e Cuba. 

 

Figura 1 - Mapa da Florida 

Fonte: Guia Miami.  
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De acordo com o Census dos Estados Unidos em 2014 a Florida passou Nova Iorque e se 

tornou o terceiro Estado mais populoso do país, somente atrás da Califórnia e do Texas. 

Tabela 1 - Os 10 Estados mais populosos em Julho de 2014 

 

Fonte: United States Census Bureau  

         Mas não é somente a população da Florida que vem aumentando, suas áreas 

metropolitanas também estão crescendo e a Florida tem seis das áreas metropolitanas que mais 

crescem nos Estados Unidos. 

Esse influxo de novos residentes compensou o fato de haver mais mortes do que 

nascimentos em mais de metade dos municípios da região, a Florida é o estado que tem a 

população mais idosa em todos os Estados Unidos, do total de sua população 17,3% tem mais de 

65 anos. Na média, 803 novos residentes chegavam a cada dia entre julho de 2013 e julho de 
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2014, o que causou um crescimento de 293.000 alcançando a população de 19.9 milhões, 

conforme mostra o Census Data divulgado em dezembro de 2014. 

 

Gráfico 1 - As 20 áreas metropolitanas de crescimento mais rápido de julho de 2013 a julho de 

2014. 

Fonte: United States Census Bureau, 2014 Population Estimates 
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A cultura é um reflexo de influências de várias heranças: Nativa Americana, Europeia, 

Hispânica, Latina e Afro Americana. Nos Estados Unidos, a Florida é o Estado com maior 

número de brasileiros e tem aproximadamente cinco milhões de falantes de outras línguas além 

do inglês. 

Quanto à economia do estado segundo o Bureau of Economics Analysis, o produto 

interno bruto da região da Florida aumentou em 2.1 de 2015 para 2016, os principais 

contribuidores para esse aumento foram: assistência médica, que cresceu 3.8% no primeiro 

bimestre; construção cresceu 9%; e comércio que cresceu 4.8%. 

 

Figura 2 - Mapa de mudança de porcentagem no PIB real por Estado, 2015. 

Fonte: U.S. Bureau of Economics Analysis. 
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Com o crescimento no Produto Interno Bruto do estado também houve um aumento na 

renda pessoal, na Florida esse aumento foi de 1.3%, maior do que a média do país de 1,1% de 

aumento, o que dá maior poder de compra as pessoas. 

         No geral, os fatores que contribuíram para esse aumento na renda pessoal foram a 

assistência médica, serviços profissionais e logística de transporte e estoque. 

 

Gráfico 2 - Ganhos na renda pessoal em diferença de porcentagem, 2016 

Fonte: U.S. Bureau of Economics Analysis 

Quanto à logística, a Florida está classificada como segundo melhor estado americano, 

tendo uma ótima localização para transporte marítimo, além de possuir diversos aeroportos. Tem 
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um dos sistemas de transporte multimodal mais caro do mundo, que consegue lidar com uma 

população de 19.9 milhões de pessoas e 98.9 milhões de turistas por ano. 

Transporte marítimo 

 

Figura 3 - Mapa dos portos públicos da Flórida em 2015. 

Fonte: Florida Departament of Transportation 
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A Florida possui 15 portos de águas profundas, sendo que 10 deles servem para 

transporte de carga, sua maioria concentrado na costa leste banhado pelo oceano Atlântico. 

Quatro de seus portos foram classificados na lista dos “10 portos de exportação de crescimento 

mais rápido”, são eles: Miami e Palm Beach (empatados em segundo), Everglades (sétimo) e 

JAXPORT (oitavo). Além disso, o porto de Miami está ranqueado como o porto de containers de 

maior crescimento dos EUA em 2016. 

O comércio internacional feito pelo transporte marítimo que passou pelos portos da 

Florida foi estimado em U$ 86.2 bilhões em 2015. Dessa quantia U$ 49.3 bilhões foram 

importações, ou seja, 57,2% e U$ 36.9 bilhões foram exportações que representam 42.8%.  

Transporte aéreo 

A Florida possui 19 aeroportos comerciais, com inúmeros voos diretos para a América 

Latina e Caribe. Hoje com a globalização e com o grande volume de produtos dependentes de 

entregas rápidas e produtos de alto valor, o modal aéreo é uma opção muito cotada. 

De acordo com o Departamento de transporte da Florida (FDOT), os aeroportos 

comercias da Florida embarcam mais de 11% de toda a carga da nação e 36% dos dólares 

providos do comércio internacional da Florida vem de carregamentos aéreos. Os carregamentos 

aéreos de bens produzidos ou vendidos na Florida geram para a economia U$33.4 bilhões de 

dólares a cada ano. 

Além disso, a maioria dos aeroportos consegue acomodar a atividade de carregamentos, 

porém o aeroporto de Miami acomoda cerca de 80,9% de todo o volume do estado. Em 2011 os 

aeroportos do Estado movimentaram 2.5 milhões de toneladas de carregamentos aéreos de e para 

destinos de todo o mundo, eles servem diretamente 41 destinos domésticos e 94 destinos 

internacionais. 
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Câmbio 

         A moeda dos Estados Unidos é o dólar (U$), a moeda norte americana é a principal 

moeda conversível do mercado internacional, eles adotam o regime de câmbio flutuante, ou seja, 

não há restrição ou controle cambial, além de não praticarem taxas de câmbio diferenciadas.  
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6. Relação Brasil x EUA 

6.1. Dados gerais do comércio de bens entre Brasil e Estados Unidos 

 A relação entre o Brasil e os Estados Unidos é muito significativa, sendo os Estados 

Unidos o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o Brasil o décimo quarto parceiro 

comercial dos Estados Unidos. O total de comércio de bens e serviços entre os Estados Unidos e 

Brasil foi de U$95.4 bilhões em 2015, sendo U$ 59.5 bilhões de importações vindas dos EUA 

para o Brasil e U$35.9 bilhões exportações brasileiras para solos americanos. Isso significa que 

em suas relações comerciais com os EUA, o Brasil teve um déficit de U$ 23.8 bilhões em 2015. 

 Com relação ao comércio de bens, o Brasil é o décimo segundo parceiro dos Estados 

Unidos, as tabelas abaixo trazem os dados de comércio de produtos entre os Estados Unidos e 

Brasil nos anos de 2014, 2015 e 2016. Esses dados foram reportados pelo United States Census 

Bureau e mostram o total de exportação e importação entre os países por mês e por ano. 

Tabela 2 - Comércio de bens dos EUA com o Brasil 2014 e 2015 
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Fonte: Unites States Census Bureau 

 Após a análise das tabelas acima dos anos de 2014 e 2015, observam-se os seguintes 

resultados: 

Tabela 3 - Comparação dos resultados da exportação e importação de bens entre EUA e Brasil 

nos anos de 2014 e 2015 

 

Fonte: Elaboração do autor 

Tanto pra exportação como para importação houve uma diminuição. No total geral do 

comercio de bens entre os países houve uma diminuição de 18%, em dólares U$ 13 bilhões.  

 O Brasil é o décimo primeiro país que mais recebe exportações americanas. Em 2015 o 

total exportado dos Estados Unidos para o Brasil foi de U$ 32 bilhões, diminuição de 25%, em 

dólares U$ 11 bilhões, comparado a 2014. As exportações dos EUA para o Brasil representam 

2,1% do total exportados pelos Estados Unidos em 2015. 

 Sobre o total importado de bens brasileiros para os Estados Unidos, em 2015 o Brasil foi 

o décimo sétimo país a mais exportar bens para os EUA. O total foi de U$ 27 bilhões, uma 

diminuição de 8,5%, equivalente a U$ 3 bilhões.  

A maior porcentagem da diminuição do comércio de bens entre os dois países ocorreu 

devido a diminuição da exportação de produtos americanos para o Brasil. Analisando a balança 
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entre exportação e importação percebe-se que houve uma diminuição no surplus americano, o 

que significa uma diminuição no deficit brasileiro de 64%. 

Tabela 4 - Comércio de bens dos EUA com o Brasil 2016 

 

Fonte: Unites States Census Bureau 

 Para o ano de 2016 não é possível fazer uma comparação do valor total visto que só estão 

computados os valores até o mês de setembro, porém pode-se perceber que não houve grande 

recuperação em relação ao ano de 2014. No entanto, se comparado com 2015, houve pequenos 

aumentos, na exportação a partir de julho de 2016 os valores são maiores que do ano anterior e 

na importação isso acontece a partir de agosto de 2016. 

Com esses resultados percebe-se que nesses últimos anos, a operação que mais sofreu na 

relação bilateral Brasil-Estados Unidos foi a de exportação de produto americanos para o Brasil e 

isso pode ser justificado devido à crise econômica que o Brasil está vivendo, e que diminui a 

intensão de compra do consumidor bem como o orçamento geral das empresas que optaram por 

corte de gastos. 
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A recente eleição dos Estados Unidos precisa ser levada em conta, pois há incerteza de 

como ela impactará o Brasil e a relação entre Brasil e Estados Unidos. Não se sabe ao certo se 

Trump terá os mesmos interesses de Obama em manter seus acordos e programas de comércio. 

6.2. Dados gerais do comércio de bens entre Brasil e Flórida 

Consultando o US Trade Online, site que permite consultas personalizadas as 

informações disponíveis no United States Census Bureau notam-se que o total importado pelo 

estado da Florida vem crescendo ano a ano chegando no ano de 2015 em U$ 73 bilhões.   

Tabela 5 - Importação anual da Florida de 2012 até setembro de 2016 

 

Fonte: US Trade Online 

 Analisando a tabela dos dez países que mais importam para a Florida, em 2015 o Brasil 

se encontrava na sétima posição, atrás da China, México, Canada, Alemanha, França e Japão, 

com um total de U$ 3 bilhões de bens e serviços exportados para o estado. Até setembro de 2016 

o Brasil subiu uma posição se tornado o sexto país que mais exporta para a Florida, passando a 

França que caiu de quinto para sétimo. Para o Brasil em 2016 o total em dólares até agora é de 

U$ 2,4 bilhões. 
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Tabela 6 - Top 10 países que mais importam para Florida 2015 e 2016 (até setembro) 

 

Fonte: US Trade Online 

 Abaixo outra tabela encontrada no site do United States Census Bureau. Em 2015 o total 

de importação da Florida representa 3,3% do total do que foi importado para os Estados Unidos. 

Além disso, essa tabela mostra a comparação dos valores dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. 

Observando as colunas de “% share” de cada ano nota-se que o Brasil teve uma diminuição na 

participação da quantidade importada para a Florida, suas exportações continuam na casa dos U$ 

3 bilhões, porém elas vêm diminuindo ano a ano, a variação de 2014 para 2015 foi de 1,3% 

negativa. 
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Tabela 7 - Total de importações feitas pela Florida e seu percentual em relação aos Estados 

Unidos. Top 20 países que mais exportam para a Florida e sua porcentagem em relação ao 

estado. 

 

Fonte: United States Census Bureau 
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6.3.  Participação em organizações e acordos bilaterais 

 No mundo globalizado é essencial existir acordos e leis que regularizem os mercados e 

garantam que não haja vantagem para determinado país em detrimento do outro. A Organização 

Mundial do Comércio é o órgão internacional responsável por isso e como membros o Brasil e os 

Estados Unidos tiveram que concordar com o GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 

bens), o GATS (Acordo geral de Comércio de Serviços), o TRIPS (Comércio relacionado a 

Aspectos da Propriedade intelectual), entre outros.  

 Além disso, o Brasil tem benefícios do Sistema Generalizado de Preferência (GSP), esse 

sistema foi estabelecido pela United Nations Conference on Trade and Development em 1968 e 

promove o crescimento econômico em países em desenvolvimento, oferecendo tarifas 

preferenciais para produtos selecionados em mercados de países desenvolvidos. Os Estados 

Unidos é um dos 13 países que oferece essas tarifas preferenciais. Em 2009 o representante dos 

US Trade afirmou que esse programa facilitou a importação de 5.000 produtos, equivalente a 

U$31.7 bilhões de dólares de 131 países em desenvolvimento. 

  Para aumentar e facilitar a relação entre os dois países foi criado em 2006 o US-Brazil 

Commercial Dialogue, nele o Departamento de comércio dos Estados Unidos e o Ministério da 

Indústria, comércio exterior e serviços do Brasil trabalham juntos com o intuito de aumentar o 

comércio bilateral e o investimento. As discussões são organizadas em cinco grupos: parceria 

comercial, indústria e investimento, serviços, propriedade intelectual e normas. Cada um desses 

grupos tem seus planos e problemas a serem resolvidos para que o comércio bilateral flua e 

aumente. 

 Outro local para se discutir e facilitar o comércio entre Brasil e Estados Unidos é o fórum 

US-Brazil Chief Excutive Officer estabelecido em 2007, nele os países tem avançado discussões 

como: a reforma do visto, procedimentos aduaneiros, educação, energia, facilitação do comércio 

e infraestrutura. 
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Em 2011 Obama e Dilma, assinaram um acordo de cooperação, o Agreement on Trade 

and Economic Cooperation, para aumentar a cooperação no comércio e investimento entre os 

dois países. O acordo aumenta o comércio direto e a suas relações de investimento através do 

fornecimento de um quadro para aprofundar a cooperação sobre inúmeras questões de mútuo 

interesse, como a inovação, a facilitação do comércio e as barreiras técnicas ao comércio. Ele 

representa um comprometimento dos dois países com o crescimento econômico e é uma base 

para a cooperação em outros fóruns de comércio. 

Através da página online de Sistema Consular Integrado (SCI) do Ministério das relações 

exteriores do Brasil, foi possível identificar alguns acordos bilaterais relevantes entre o Brasil e 

os Estados Unidos, são eles: 

� Acordo de Comércio e Cooperação Econômica entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América (já mencionado anteriormente). 

� Termos de Referência Conselho de desenvolvimento Empresarial Brasil - EUA. 

� Acordo relativo entre o Governo da República Federativo do Brasil e o Governo dos 

Estados Unidos da América relativo a assistência mutua entre suas administrações 

aduaneiras. 

� Acordo para evitar a dupla taxação sobre lucros provenientes de transportes em navios. 

� Acordo bilateral sobre o transporte marítimo (2005). 
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7. Dados do comércio de transformados de plástico   

7.1. Desempenho e exportação brasileira de transformados de plástico 

 Para dados sobre o setor de transformados de plástico, foi consultado o relatório anual da 

ABIPLAST. A ABIPLAST é a Associação Brasileira da Indústria de Plástico, ela representa o 

setor de transformados de plástico no âmbito nacional e visa aumentar a sua competitividade. 

 Com relação ao desempenho da indústria de transformados de plástico, o ano de 2015 foi 

um ano muito difícil para essa indústria no Brasil e pode ser comparado ao seu desempenho em 

2009, ano em que o Brasil enfrentou os efeitos da crise internacional de 2008.  

 

Gráfico 3 - Produção de Transformados Plásticos (2015) - em R$ bilhões 

Fonte: Relatório ABIPLAST Perfil 2015 
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Como se percebe no gráfico houve uma diminuição de 13,8% na produção de 

transformados de plástico. 

 

Gráfico 4 - Faturamento do setor de transformados Plásticos (2015) em bilhões 

Fonte: Relatório ABIPLAST Perfil 2015 

 No gráfico nota-se uma diminuição também de 13,8% no faturamento do setor, essa 

diminuição na produção e no faturamento tem impactos muito negativos para a economia 

brasileira, isso porque esse é um setor que a cada R$ 1 milhão que é adicionado em sua 

produção, gera um efeito de aumento de R$ 1 milhão nos setores de fornecimento da cadeia, bem 

como R$ 2 milhões na produção total do país e R$ 1,3 milhão no PIB brasileiro. 

 Com a diminuição da produção e demanda interna devido à crise, muitas empresas 

voltaram seus esforços para o comércio internacional, assim observa-se no gráfico abaixo um 

aumento da exportação com relação aos anos anteriores.  
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Gráfico 5 - Exportações e Importações de Transformados de Plástico (2015) em R$ milhões 

Fonte: Relatório ABIPLAST Perfil 2015 

 Esse aumento também pode ser percebido se a analise for feita em toneladas de plástico, 

o mesmo não pode ser dito para a importação que se analisada em reais há um aumento, porém 

se analisada em toneladas há uma diminuição essa diferença pode ser explicada pelo câmbio. 
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Gráfico 6 - Exportações e Importações de Transformados de Plástico (2015) em mil toneladas 

Fonte: Relatório ABIPLAST Perfil 2015 

 Ainda em relação ao comércio internacional, as tabelas abaixo trazem os principais 

destinos de exportações e importações do setor. Os Estados Unidos é o terceiro país que mais 

importa transformados de plástico e o segundo que mais exporta. O Brasil não aparece nessa 

lista. 
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Tabela 8 - Principais destinos das exportações de transformados plásticos em 2015 e principais 

origens das importações de transformados plásticos em 2015. 

 

Fonte: Relatório ABIPLAST Perfil 2015 

 O US Trade Numbers traz que a importação de plástico nos EUA caiu de U$ 3.3 bilhões 

para U$ 3.1 bilhões, diminuição de 8%. Desse total importado, abaixo encontra-se a lista dos dez 

países que mais exportam plástico para os Estados Unidos, o Brasil se encontra em sétimo 

colocado com U$ 26 milhões em exportação. Estão a sua frente Canadá, Japão, Alemanha, 

China, Singapura e México. 
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Tabela 9 – Top países que exportam plástico para os EUA 

 

Fonte: US Trade Numbers 

 No site do US Trade Online, foi possível uma análise mais aprofundada da categoria 39 

de artigos de plástico, sendo os produtos da empresa Paviplast das categorias 3924, artigos de 

mesa e outros artigos para uso doméstico feitos de plástico, e 3926, artigos de plástico 

(polímeros e resinas incorporados), também foi possível focar no estado da Florida, mais 

especificamente em dois distritos: Miami e Tampa. 

 Na tabela a seguir, pode-se perceber que em Miami a categoria 39 teve uma diminuição 

de 2012 para 2013, porém depois disso os números sempre aumentaram, tendo uma porcentagem 

de crescimento de 2,57% de 2012 para 2015. Com relação a categoria 3924 o movimento foi o 

mesmo, diminuição de 2012 para 2013 e depois aumento, sendo que a porcentagem de 

crescimento de 2012 para 2015 foi de 85%. Já para a 3926, houve diminuição de 2012 para 2013, 

depois aumento em 2014 e por fim diminuição em 2015, o que causou um encolhimento de 

27,5%. 
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 Para Tampa a categoria 39 teve um aumento muito grande de 2012 para 2013, depois 

uma pequena diminuição em 2014 e um aumento enorme em 2015, isso causou um crescimento 

de 1517%. A categoria 3924 teve aumento de 2012 para 2013, depois uma pequena diminuição 

em 2014 e então uma grande diminuição em 2015, o encolhimento da categoria foi de 92% de 

2012 para 2015. Já a categoria 3926, de 2012 para 2013 houve um grande aumento, em 2014 

ocorreu uma pequena diminuição e em 2015 um novo aumento, a categoria teve crescimento de 

1232% de 2012 para 2015. 

Tabela 10 - Comércio por commodity - importação 

 

Fonte: US Trade Online 

7.2. Agências e programas de incentivos a exportação  

 No Brasil existem alguns órgãos que incentivam a exportação, exemplos deles são: 

� Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex-Brasil): essa 

agência visa promover os produtos e serviços brasileiros em outros países e atrair 

investimentos para os setores estratégicos da economia brasileira. Tem a missão de 

incentivar a exportação brasileira desenvolvendo maior competitividade no cenário 

internacional. 

� Brazilian Suppliers: o programa, parceria da Apex e do Conselho brasileiro das Empresas 

Comerciais Importadoras e Exportadoras (CECIEx), tem o intuito de alavancar a 

exportação de produtos de micro, pequenas e médias empresas através de Empresas 
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Comerciais Exportadoras que sejam qualificadas e identificadas como tal pelo Diretório 

Brasileiro das Comerciais Exportadoras. 

� Think Plastic Brazil: programa de incentivo a exportação de plástico transformado 

brasileiro, parceria entre a Apex e a ABIPLAST. Tem o objetivo de aumentar as 

exportações dessa categoria, especialmente de embalagens e produtos de utilidade 

doméstica, e de transmitir uma cultura exportadora para as empresas que trabalham com 

esses produtos. 
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8. Entrevistas 

Para o desenvolvimento dessa consultoria também foi necessário conversar com 

profissionais da área de comércio exterior, para que esses oferecessem insights sobre a prática 

das operações, bem como contribuir com suas experiências on the job. 

A primeira entrevistada é uma especialista em comércio exterior que tem uma carreira 

brilhante no ramo de importação e exportação, além de ter feiro curso de despachante. 

Durante a conversa foram discutidos pontos relevantes que uma empresa precisa focar 

antes de começar a exportar. 

Para a entrevistada, é necessário que a empresa tenha um conhecimento profundo de seu 

produto: sua composição detalhada, seu código NCM. Além de entender sobre quais os 

principais concorrentes no exterior e os mercados alvo, para saber como posicionar o produto 

nesse novo mercado. 

Para que o importador tenha acesso as suas informações e produtos é preciso traduzir o 

material de marketing da empresa, desde o site até o folder/folheto. 

É importante também verificar se o sistema de emissão de Notas fiscais da empresa 

consegue emitir notas de exportação (tanto de vendas como amostra). Essas NFs possuem 

campos extras e alguns sistemas podem precisar de customizações ou ajustes. 

Na exportação do produto, a tributação será provavelmente isenta para tudo, inclusive 

taxa SISCOMEX (sistema de comércio exterior). A sugestão é alinhar essas questões com o 

despachante e com o contador da empresa.  

Além disso, a empresa tem que tirar o RADAR, autorização do governo para trabalhar 

com Comércio Exterior. Sem ele, não será possível emitir nenhuma documentação de 

exportação. 
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Outro ponto é fazer cotação de despachante aduaneiro, ele poderá inclusive tirar o 

RADAR para a empresa, mas cobrará uma taxa por esse serviço. 

Para envio de amostras não é necessário fazer uma exportação normal, pois isso irá 

resultar em altos gastos. Para evitar esses gastos, é sugerido verificar sobre o Exporta-Fácil dos 

correios ou por courrier Fedex/UPD/DHL para mandar amostras caso seja necessário. É 

importante sempre alinhar com o cliente se o país aceita o envio de amostras por courrier. 

Lembre-se que remessa de amostra não é uma venda, logo não terá cobertura cambial 

(pagamento). O valor limite para remessa internacional de amostras é US$ 5.000,00 e a 

quantidade não pode representar operação comercial, ou seja, não é permitido enviar muitos 

produtos iguais de uma só vez. 

É preciso verificar modelos de Pro-forma, Invoice e packing list. Há modelos básicos no 

site do SEBRAE, porém são incompletos. A sugestão é comparar as informações deste modelo 

com as informações dos sites da Receita Federal e incluir o logo da empresa para montar um 

modelo próprio. 

Com essas informações e documentações resolvidas, pode-se começar a exportar. A 

entrevistada também deu alguns insights importantes nesse processo. 

Como apontado, no caso da Paviplast o Trader (cliente) entrou em contato, o que facilita 

bastante para um primeiro processo. Aqui é importante entender o que ele precisa e qual a 

estrutura dele: se tem ou não parceiros no Brasil ou se a exportação será feita diretamente para 

eles nos EUA.  

Além disso, vale atentar-se ao ponto que a utilização de uma Trader é uma boa opção 

para quem está começando, mas como eles revendem o produto, não será a melhor margem de 

vendas possível. 
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Para montar o preço do produto a ser exportado sugere-se prestar atenção no 

INCOTERM que será utilizado. Esse é um ponto muito importante no processo, pois se 

recomenda seguir com INCOTERM que permita pouca responsabilidade da parte do exportador, 

como o EXW e FCA. Assim, não terá despesas como seguro ou frete.  Sendo assim, é preciso ter 

cuidado no momento que for fazer a venda por o INCOTERM, pois isso irá interferir diretamente 

na margem de lucro. 

A forma de pagamento e no nível de risco que a empresa está disposta a tomar é outro 

fator importante. Para o caso da Paviplast onde será o primeiro caso de exportação e não há 

muita experiência por parte da gestão, é preciso fazer uma análise de cada método. Por exemplo, 

a Carta de crédito é uma certeza de pagamento, mas além de ter um custo alto para ao 

importador, ela não permite divergências e é um processo burocrático. 

Seguindo com a exportação é essencial emitir a proforma e depois da confirmação da 

venda emitir a NF de venda-exportação, packing list e Invoice.  

O desembaraço de exportação dependerá do que foi combinado com o cliente do 

INCOTERM. Caso seja por conta da empresa, é importante considerar os custos do despachante 

e de frete inland (fábrica ao porto/aeroporto no Brasil) na formação de preços. Uma dica da 

entrevistada foi procurar uma planilha de formação de preço/custos na internet (Landed cost). 

É muito importante extrair o máximo de informações possíveis das partes envolvidas, 

seja o Trader ou o despachante, pois somente desse modo será possível obter cada vez mais 

informações sobre o processo de exportação para que no futuro a empresa consiga seguir de 

forma independente suas exportações.  

Outra entrevistada foi uma profissional de comércio exterior, que atualmente trabalha em 

uma importadora de cervejeiros e produtos alimentícios. O seu parecer foi importante para 

entender um pouco sobre o outro lado da operação, além de também passar o seu conhecimento 

sobre a parte das operações realizadas no Brasil. 
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O primeiro tópico foi referente ao RADAR. A entrevistada frisou a importância em ter 

esse documento antes de qualquer coisa, isso porque sem ele não será permitido a prática da 

importação ou exportação. Além disso, também apontou a importância de verificar se o objeto 

social da empresa tem uma cláusula de exportação e se não tiver é necessário providenciar essa 

mudança logo no começo. 

Para tirar o RADAR aconselhou buscar um profissional do ramo que faça para a empresa, 

isso porque as leis do comércio exterior mudam constantemente e o risco de fazer algo errado é 

grande. Ela própria, mesmo com sua experiência, ainda busca ajuda se tem que fazer essa 

licença. 

Outro tópico discutido foi a questão do transporte, ela acredita que para a situação 

apresentada, o melhor meio de transporte seria o marítimo, isso porque devido ao baixo valor 

agregado dos produtos da Paviplast o frete de um aéreo sairia mais caro que o valor do produto. 

É importante avaliar a capacidade de produção da fábrica e a quantidade de demanda de 

exportação, pois seria mais interessante para a empresa fechar um container inteiro somente de 

produtos da empresa. 

Para ela umas das partes mais preocupantes do processo é o frete, sendo assim recomenda 

a escolha de INCOTERMs que permitam que a maior parte da responsabilidade fique com a 

outra parte, no caso da Paviplast, a Trader ou importadora. Outra dica é já cotar o frete da 

empresa até o porto de Santos, pois muitas vezes esse valor é subestimado e é importante ter essa 

noção para o planejamento do processo e formação de preço. 

Com relação aos prestadores de serviço, é muito importante ter contato e indicações de 

profissionais de qualidade e confiança, principalmente para quem está começando e não tem 

familiaridade com os processos e seus preços. Sendo assim, é de extrema importância, pesquisar 

sobre os despachantes, sobre as empresas de câmbio e outros prestadores que fazem parte do 

processo para que não haja uma perda de recursos por despreparo e desconhecimento. 
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Sobre a forma de entrada, ela acredita que não é preciso fazer através da Trader, isso 

porque apesar de ser um processo inicial e de a empresa não ter experiência em exportação, se 

houver uma disposição da empresa em se preparar e pesquisar adequadamente todas as minúcias 

do processo e ter bons contatos o resultado final traria mais recursos e conhecimento para a 

Paviplast. A empresa teria controle sobre o processo e não ficaria dependente da Trader, 

principalmente se a exportação não for pontual e for algo que a empresa queira continuar a fazer. 

Porém se for uma operação pontual, e a empresa não acreditar que valha o investimento nesse 

conhecimento, então seguir com a Trader é uma boa opção. 

 A última entrevista é sócia de um escritório de advocacia, ministra aulas na graduação da 

Fundação Getulio Vargas e está cursando Doutorado em direito das relações econômicas 

internacionais e pode contribuir com insights sobre aspectos legais do processo. 

 Inicialmente ela informou que é importante já ter decidido o mercado onde a empresa 

quer entrar para então começar a planejar. Outro fator importante antes do planejamento é 

entender a empresa em si, sua capacidade, seus produtos, seus funcionários, pois isso impactará 

no atendimento que a empresa irá prestar para a importadora. 

 Com o país definido há questões de assuntos regulatórios que precisam ser analisadas, é 

necessário verificar se o país pede algum registro específico para a importação desse 

determinado produto, além disso, é preciso saber a composição do material do produto e validá-

la. 

 Ela ainda chama a atenção para a marca da empresa/produto. É importante verificar se a 

marca é um ativo que também será exportado, se sim, é preciso checar se a marca está disponível 

no país e então fazer o registro. 

 Ela volta a chamar a atenção à área regulatória, afirmando que há duas áreas que 

precisam ser bem desenvolvidas no processo de exportação, sendo elas a de regulatório e a 

jurídica. Nas questões regulatórias, ela acha importante buscar o órgão que estabelece as regras 
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no país que se está querendo exportar, como no Brasil há a ANVISA, e atender todos os 

requisitos para seu produto. Na questão jurídica é preciso verificar o contrato social da empresa 

além de se certificar que todas as questões legais estejam em dia. 

 A partir daí a transação começa. É preciso buscar um parceiro comercial, seja uma 

Trader ou um consumidor final, e entender quem são eles e quais suas condições e objetivos. 

Com o parceiro resolvido, pode começar então a concretizar os contratos de compra e venda bem 

como de todos os aspectos da transação, um aspecto importante é, por exemplo, a lei de que país 

irá ser seguido em caso de conflito e resolução de conflito. 

Tabela 11 – Recomendações  

 

Fonte: Elaboração do autor 
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9. Conclusão 

 Neste relatório foi possível entender sobre conceitos gerais de comércio exterior e seus 

órgãos reguladores, além de ter noções básicas sobre o passo a passo dos processos. Para maiores 

aprofundamentos buscaram-se informações sobre a empresa e seus produtos, além de análises do 

país/estado em que se pretende exportar e suas relações comerciais com o Brasil, sejam de bens 

em geral ou especificamente dos produtos de transformado de plástico que a Paviplast tem para 

oferecer. Também foi realizada uma pesquisa qualitativa com especialistas no ramo de comércio 

exterior. 

 Com essas informações obtidas através das pesquisas, análises e entrevistas feitas, foi 

possível coletar dados suficientes para responder a pergunta feita no início: “Como a Paviplast 

pode se preparar para iniciar a exportação de seus produtos?”. 

9.1. Recomendações de análise para a escolha do país 

O primeiro passo que a empresa deve tomar é pesquisar sobre o mercado onde pretende 

entrar, isso porque através dessa análise irá entender mais sobre o país em questão e saber se ele 

irá atender suas expectativas de mercado consumidor. 

Esse primeiro passo foi realizado nesse relatório. Foi pesquisado sobre o estado a Florida, 

buscou-se entender não somente sua situação econômica, mas também dados sobre sua 

população. Entender o estado como um todo ajuda na hora da decisão da empresa se ela deve ou 

não entrar no país. Isso porque, ao entender sobre as pessoas, crenças, raça, língua, poder 

aquisitivo, entre outros, é possível fazer análises mais aprofundadas como, por exemplo, um 

estado com uma grande quantidade de latinos, muito provavelmente tem uma grande quantidade 

de católicos o que é uma informação relevante para a Paviplast que tem em seu portfolio o porta 

bíblia. 
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Além disso, exportar para um local onde a população está em constante crescimento e a 

renda per capita esteja aumentando é uma boa ideia, visto que o mercado consumidor está em 

crescimento e seu poder de compra está em alta. 

Outro fator que foi analisado e que influencia na decisão de escolha de local para 

exportar é a logística do país. A Florida, como foi pesquisada, tem uma ótima logística, pois se 

encontra em uma localização de fácil acesso por transporte marítimo ou aéreo. Além de 

internamente ter rodovias e estradas de ótima qualidade para a distribuição dos produtos. 

Após essas descobertas foi validado que o país Estados Unidos e o estado da Florida tem 

características interessantes para a Paviplast, porém ainda foi preciso analisar as relações entre os 

dois países (seus acordos e parcerias), entender o histórico geral de exportação e importação, 

bem como o histórico específico de materiais plásticos e seus transformados. Os resultados 

foram expostos nos tópicos 6 e 7 desse relatório. 

Na análise vale também pesquisar sobre a situação política do país que recentemente 

elegeu um novo presidente. A partir do final de janeiro de 2017 Trump assume a presidência dos 

EUA no lugar de Obama. É preciso ficar atento com esse novo cenário visto que os interesses de 

Trump são outros e seus discursos de candidatura mostram uma postura mais protecionista em 

relação ao comércio. Durante sua campanha deu a entender que poderia abandonar a 

Organização Mundial do Comércio e chegou a classificá-la como desastrosa, mais recentemente 

o diretor-geral da OMC disse que não há sinais que Trump irá realmente tirar o país da 

organização. 

9.2. Recomendações de capacidade interna 

 Outra necessidade prioritária é entender a empresa e sua capacidade interna, essa foi uma 

recomendação dada em diversos livros teóricos bem como apontada por duas das entrevistadas. 
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 A empresa precisa saber qual a sua capacidade de produção, se ela consegue atender ao 

mercado interno bem como ao mercado externo que está pretendendo entrar, sem ter gaps de 

fornecimento, pois isso pode ser uma oportunidade para outro fornecedor roubar um mercado da 

Paviplast que não previu corretamente sua capacidade versus sua demanda. 

 Além disso, é importante verificar a condição atual das máquinas da empresa e se será 

necessário investir na compra de mais maquinário, também é necessário verificar se a quantidade 

de mão de obra existente consegue suprir esse aumento de produção ou se serão necessárias mais 

contratações. Após essas verificações, também é preciso entender se a empresa está interessada 

nesse investimento e se tem condições para tal. 

9.3. Recomendações de estrutura interna 

 Este é um tópico importante, pois irá determinar a forma de entrada da empresa no novo 

mercado, isso porque dependendo da forma e do investimento que a empresa fizer em sua 

estrutura interna para adaptá-la a exportação, será decidida qual a forma de entrada mais 

adequada. 

 Após a leitura da teoria e das realizações das entrevistas, o que foi recomendado é que 

mesmo que inicialmente a Paviplast não tenha interesse em ter muitas responsabilidades no 

processo de exportação, ainda assim é importante que tenha alguém na empresa que tenha o foco 

na gestão das operações de comércio exterior, de preferência alguém que já possua conhecimento 

da área. Ter esse responsável irá permitir o acompanhamento do processo internamente e esta 

pessoa saberá entender e defender os interesses da empresa quando tiver que lidar com os 

processos e prestadores de serviço que realizam algumas das etapas da exportação. 

9.4. Recomendações do produto 

O próximo passo antes de começar a exportar é conhecer os produtos da Paviplast a 

fundo. Nos EUA para que um produto entre é preciso ter as especificações de sua composição 
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para que consigam verificar se há algum componente que eles considerem proibido. Assim é 

importante verificar previamente se não serão necessárias modificações na composição do 

produto para ele entrar nesse novo mercado. 

Como analisado na parte teórica deste relatório, também é necessário saber qual o código 

NCM ou HS Code dos produtos da empresa Paviplast, pois assim conseguimos fazer a análise 

para entender esse mercado no Brasil e no mundo, além de que esse código tem que estar 

presente na documentação para a exportação e importação dos produtos. 

Em uma parte mais a frente do processo de exportação, será preciso o envio de amostras 

para o país importador, aqui uma das entrevistas recomendou a utilização de envio por correio, 

através do Exporta-Fácil, onde os gastos são mínimos.  

9.5. Recomendações burocráticas 

 O processo de exportação, como mostrado no decorrer do relatório, é complexo e essa 

complexidade requer muita burocracia, porque relações comerciais entre diferentes países 

precisam ser regulamentadas e acordadas com a aprovação das leis dos países envolvidos. 

 Um ponto importante com relação a documentação que a teoria não deu atenção mas as 

entrevistadas comentaram é que a empresa que decide exportar precisa ter uma cláusula em seu 

objeto social que identifique a atividade de exportação como uma atividade da empresa, essa 

seria a primeira questão a ser resolvida. 

Para uma empresa brasileira que deseja exportar é preciso realizar o cadastro no 

SISCOMEX, isso porque esse registro é necessário para as demais documentações. Segue lista 

de recomendações para as documentações necessárias: 
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Tabela 12 - Documentos necessários e suas recomendações 

Ordem Documentos Recomendações 

1 Clausula de 
exportação 

É recomendado para a empresa verificar se seu objeto social possui 
uma clausula de exportação. 

2 SISCOMEX A empresa precisa ter o registro no SISCOMEX para as demais 
documentações. 

3 RADAR Para tirar esse documento é recomendada a ajuda de um 
profissional, visto que as leis de COMEX mudam constantemente. 

4 Invoice Preencher atentamente pois é a oficialização de sua proposta 
comercial, determina inclusive  INCOTERM e condição de 
pagamento. 

5 NF de 
exportação 

Verificar se o sistema de emissão de notas fiscais da empresa emite 
notas de exportação (possui campos extras). 

6 Bill of Landing Preencher atentamente. 

7 Packing List Preencher atentamente. 

8 Contrato de 
Câmbio 

Pesquisar as melhores condições para a situação da sua empresa. 

Fonte: Elaboração do autor 

9.6. Recomendações de entrada 

 Como analisado na parte teórica do relatório há diversas formas de entrada para o 

mercado internacional. Após análise teórica e das entrevistas feitas com os profissionais do meio, 

a recomendação dada a Paviplast é a seguinte: 

� Se a empresa não quer inicialmente fazer grandes investimentos na área de exportação, 

então deve seguir com uma Trader, desse modo entrará no comércio internacional, porém 

sem muitas responsabilidades, a maior parte das transações será feita pela Trader. 
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� Se a empresa tem interesse em investir na área de exportação logo de início, então deve 

fazer a exportação direta, tratando diretamente com o consumidor final do país em 

questão. Nesse caso, terá que investir na criação de uma área dentro da empresa, com um 

profissional do ramo, além de educar-se em questões de comércio exterior, para que 

assim as transações possam ser feitas sem erros.  

9.7. Recomendações de pagamento 

 Com relação à forma de pagamento, do mesmo modo como no tópico anterior há diversas 

formas de pagamento e a escolha deve ser de acordo com a confiança que a empresa exportadora 

tem com a empresa importadora e vice-versa.  

 Para a situação da Paviplast seria interessante o uso da Carta de crédito, isso porque essa 

opção tem a mediação do banco que garante o pagamento ao exportador mesmo que o 

importador não o faça. Para essa garantia o banco cobra uma taxa alta, o que leva muitos a 

criticarem essa opção, porém como primeiro contato com o importador é uma alternativa válida 

para verificar a índole do parceiro. 

9.8 Recomendações gerais 

 Uma recomendação relevante é a de tradução dos materiais de marketing da Paviplast 

para inglês, pois ao entrar em um ambiente internacional é importante que todos consigam 

compreender sua empresa e seus produtos. 

 Outra recomendação importante é se certificar da qualidade e confiabilidade dos 

prestadores de serviço do processo de exportação, através de checagem de background e 

recomendações de pessoas ou outros profissionais de confiança. É importante, pois esses 

profissionais (despachante, Trader, etc) ficarão responsáveis por uma parte importante do 

processo.  
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11. Anexos 

Lista de produtos: 

101- cabide preto chato com 10 peças 

102 - cabide preto chato com 5 peças 

103 - cabide perola adulto com 3 peças 

104 - cabide perola adulto com prendedor com 2 peças 

105 - cabide para saia com 2 peças 

106 - cabide perola infantil com 3 peças 

107 - cabide perola extra-forte com 3 peças 

108 - cabide cristal com 2 peças 

201 - panela multiuso (micro-ondas) 

202 - tampa para alimentos (micro-ondas) 

203 - forma para bolo e pudim (micro-ondas) 

204 - forma da gelo bola grande 

205 - forma de gelo bola pequena 

211 - forma de gelo com tampa 

206 - caixa multiuso (pequena) 
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207 - caixa multiuso (média) 

208 - caixa multiuso (grande) 

209 - suporte para botijão de gás e vaso (cores) 

210 - suporte para botijão de gás e vaso (preto) 

301 - Porta escova e creme dental 

302 - Porta escova de dente 

303 - Porta bíblia (dourado) 

304 - Saboneteira cristal 

305 - Pula corda infantil 

 


