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RESUMO 

Essa monografia foi desenvolvida com o intuito de estudar como identificar os riscos 

potenciais em importação de mercadorias no Brasil, com o objetivo principal de 

verificar todos os riscos envolvidos e como geri-los para melhora do resultado das 

empresas envolvidas na área. 

No desenvolvimento dessa pesquisa, literaturas e artigos acadêmicos sobre logística e 

operações internacionais e gestão de redes de suprimentos foram utilizados para a base 

teórica do estudo. Para a análise prática, foram feitas duas pesquisas diferentes, uma 

pesquisa por observação, na qual foi desenvolvido um fluxograma mapeando os 

processos de uma importação e uma pesquisa de campo exploratória qualitativa, 

desenvolvida com a aplicação um questionário respondido por nove profissionais 

experientes na área, com o objetivo de verificar a sua percepção aos riscos potenciais de 

uma importação. 

A análise dos dados da pesquisa foi feita a partir de uma análise de conteúdo, como 

geralmente ocorre nas análises qualitativas. Dessa maneira, foi possível compreender o 

conteúdo coletado nos dados e chegar a conclusões sobre a percepção e comportamento 

dos entrevistados em relação ao risco. Esses resultados foram, então, comparados com a 

análise do fluxograma desenvolvido e analisado, como conclusão da análise prática do 

estudo. 

Concluiu-se, de maneira geral, que os profissionais acreditam que existem riscos, mas 

não os calculam, por diversos motivos, apesar de alegarem que se previnem de diversas 

formas no caso de um evento negativo vir a ocorrer. Além disso, as áreas – logística, 

governo, documentação e economia – nas quais os riscos estão presentes foram as 

mesmas identificadas no fluxograma e nas respostas dos questionários. Entretanto, os 

riscos identificados pelos entrevistados eram, na maior parte, de responsabilidade de 

terceiros, enquanto no fluxograma, os riscos identificados eram de responsabilidade do 

importador. 

Após essas três principais partes do estudo, a teoria, as pesquisas e a análise 

comparativa foram possíveis atingir bons resultados a respeito da existência de riscos 

potenciais na importação de mercadorias. Além disso, foi verificado que existe um gap 
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de informação e entendimento sobre o assunto, até mesmo para profissionais que 

trabalham há anos em grandes empresas da área como tradings, logística e 

importadoras. 

Os resultados dessa monografia são contribuições empíricas para profissionais atuantes 

em qualquer etapa de um processo de importação, independendo do tamanho da 

empresa, do tempo de mercado e experiência com a área, uma vez que não existem 

fórmulas prontas para identificar riscos e, como foi detectado nessa pesquisa, tempo de 

mercado e experiência são importantes, mas não suficientes para entendimento de todos 

os riscos potenciais no setor de importação. 
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ABSTRACT 

This monograph was developed in order to study how to identify potential risk in 

importing goods into Brazil, with the main objective of verifying all the risks involved 

and how to manage them to improve the income of the companies involved in the field. 

In developing this research literatures and academic articles on logistics and 

international operations and management of supply networks were used for the 

theoretical basis of the study. For practical analysis , two different surveys, a survey by 

observation were made in a flowchart mapping the processes of an import and a field 

survey in which a qualitative exploratory study was conducted with the application 

developed a questionnaire answered by nine professional experienced in the area in 

order to check their perception of the potential risks of an import . 

The analysis of the survey data was taken from a content analysis, as usually occurs in 

the qualitative analyzes. Thus, it was possible to understand the content collected the 

data and draw conclusions about the perception and behavior of respondents in relation 

to risk. These results were then compared with the analysis of the flowchart developed 

and analyzed, as a conclusion of the practice analysis study. 

It was concluded, in general, that professionals believe that there are risks, but they do 

not calculate it, for various reasons, despite claim that they prevent several forms in the 

case of a negative event occur. In addition, areas - logistics, government, information 

and economy - in which risks are present were those identified in the flowchart and the 

responses to the questionnaire. However, the risks identified by respondents were, 

mostly, third party liability, while in the flowchart, the risks identified were the 

responsibility of the importer. 

After these three main parts of the study, theory, research and comparative analysis was 

possible to achieve good results regarding the existence of potential risks in the 

importation of goods. Furthermore, it was found that there is a gap of information and 

understanding about the issue, even for professionals working for years in large 

companies in the area such as trading, logistics and import. 

The results of this thesis are empirical contributions for working professionals at any 

stage of an import process, regardless of company size, the time to market and 

experience in the area, since there are no set formulas to identify risks and, as was 
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pointed this research, time to market and experience are important, but not sufficient for 

understanding all potential risks in the import sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o início da globalização, fenômeno presente no mundo desde a década de 1990, a 

comunicação além das fronteiras físicas se tornou cada vez maior e mais fácil. Segundo 

o Fundo Monetário Internacional - FMI (2000), o comércio e transações financeiras e os 

movimentos de capital e investimento são dois dos quatro aspectos básicos da 

globalização, uma vez que a possibilidade das empresas em fazer negócios 

internacionais aumentou com o mundo globalizado. 

O avanço da tecnologia, principalmente a disseminação da internet e de seus produtos 

como Skype e e-mail possibilitaram vídeo conferências rápidas e uma comunicação 

entre pessoas e empresas de diferentes continentes em tempo real. Tudo isso foi 

essencial para que negócios globais se tornassem mais recorrentes nos últimos anos, 

chegando aos dias de hoje em que um brasileiro, por exemplo, compra um produto de 

uma empresa do Japão e recebe em sua casa dias depois. 

A simplificação do comércio internacional, tornando-o mais fácil tanto para 

compradores como para vendedores realizá-lo, expandiu-se tanto para pessoas físicas 

quanto para pessoas jurídicas; e quando se fala de empresas a proporção é bem maior. 

O fato é que todo esse mercado é novo, logo seu total conhecimento é complicado. A 

área de operações globais de uma empresa não existia há poucos anos atrás e entrar em 

um mercado além da fronteira de seu país não era nem cogitado por muitas empresas. 

Se aventurar em um mercado internacional, entretanto, traz muitos riscos para a 

empresa compradora e vendedora, e saber identificá-los, reduzi-los e evitá-los é uma 

necessidade para que essas empresas não sofram danos financeiros e operacionais. 

Risco existe em toda atividade no mundo dos negócios, alguns são incontroláveis, 

geralmente os ocasionados pela natureza, e outros são evitáveis, os causados pelo ser 

humano intencionado ou não intencionado. A informação é peça chave no estudo do 

risco de uma operação no intuito de diminuí-lo ou evitá-lo. Sabe-se que tomar uma 

decisão sabendo do risco não é tomar uma decisão sob incerteza, uma vez que o 

conhecimento das probabilidades traz mais certeza para a operação. O grande desafio 

hoje encontrado pelas empresas é como enfrentar a gestão de risco em um mundo 
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globalizado, no qual ela está se posicionando como um importante fator no momento de 

decisões de gestão em todas as áreas de uma empresa. 

Esta pesquisa procura aprofundar o conhecimento em operações e logísticas globais 

identificando os riscos existentes no fluxo do sistema logístico e estudando a melhor 

forma de diminuí-los e evitá-los. Dentre todas as empresas que trabalham com comércio 

internacional, esse trabalho foca em empresas importadoras de mercadorias. 

1.1 Apresentação do tema 

Esse trabalho é um estudo sobre os riscos envolvidos no fluxo do sistema logístico da 

importação de mercadorias. 

1.2 Pergunta do Problema 

Em qualquer negócio em que há ganho financeiro existe o risco de perda financeira, 

risco esse que desencoraja novos negócios e causa graves danos quando ocorrem. No 

cenário internacional, os riscos aumentam, pois o contato humano é diminuído devido a 

distância física e os valores das transações são na casa de centenas de milhares de 

dólares. Os riscos, no entanto, não se limitam ao risco financeiro. 

A empresa corre risco de dano a sua imagem perante seus clientes caso um container 

atrase, ou a qualidade do produto importado não seja conforme o combinado; a empresa 

corre ainda, risco fiscal caso não tenha conhecimento ou suporte de toda a burocracia 

que uma importação exige, além de outros específicos encontrados no fluxo de uma 

importação. 

O não conhecimento desses riscos pode trazer graves consequências para uma empresa 

e, sabedoras desse fato, muitas delas temem entrar no mercado internacional por não 

saberem o que devem encontrar ou o que vão encontrar. A questão é que, no mundo 

atual, participar de mercados além da sua fronteira está se mostrando cada vez mais 

necessário para organizações que querem crescer e se destacar, inclusive,  no mercado 

interno. Posto isso, o estudo dos riscos envolvidos ajudará a muitas empresas que 

querem se aventurar nos mercados de outros países. 
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A necessidade de compreender quais os riscos envolvidos em operações internacionais 

fez com que o problema de pesquisa desse trabalho fosse criado. O objetivo é mapear os 

potenciais riscos presentes em uma importação para então estudar a melhor maneira de 

reduzir seus impactos ou evitá-los. 

Essa pesquisa, portanto, possui o intuito de responder à seguinte questão: “Quais os 

potenciais riscos envolvidos em uma importação de mercadorias e como evitá-los?”. Ao 

longo do estudo que trará as respostas a ela, pretende-se mostrar a importância que 

existe nesse conhecimento e quão essencial é a sua aplicação para que uma empresa 

tenha uma boa gestão de suas operações evitando perdas não somente financeiras, mas 

estruturais e operacionais. 

1.3 Delimitação do Objeto de Estudo 

O objeto desse trabalho é identificar os riscos potenciais existentes em uma importação 

e estudar como evitá-los. Para isso, se fez necessário mapear todo o processo de uma 

importação feita no Brasil, detalhando todos os passos entre o interesse pela compra de 

um produto pelo importador brasileiro até o recebimento dessa mercadoria em sua 

empresa no Brasil. Além do mapeamento, esse trabalho identifica os riscos presentes ao 

longo desse processo e estuda as melhores maneiras de evitá-los. 

Para tanto, a pesquisa passa pelo estudo do conceito de risco e seus sub conceitos como 

vulnerabilidade, consequências e impacto, gestão de risco, logística e operações globais. 

Utilizam-se ainda dados coletados em entrevistas de campo feitas com profissionais que 

circundam a área de importação de mercadorias como brokers, importadores, 

transportadoras, tradings e despachantes aduaneiros. 

Não é objetivo dessa pesquisa entender os riscos envolvidos em todas as operações no 

mercado internacional e sim focar nos riscos que empresas brasileiras enfrentam ao 

querer importar produtos de outros países. Apesar de todo o resultado apresentado nesse 

trabalho ser fruto de um estudo focado na importação, ele pode ser usado como base de 

conhecimento para a área internacional de uma empresa ou profissionais autônomos que 

trabalhem com comércio internacional, uma vez que, muitos dos riscos identificados são 

comuns a toda compra/venda entre países diferentes. 
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1.4 Objetivos da Pesquisa 

Os objetivos de pesquisa se separam em dois sub conjuntos, os objetivos gerais e os 

específicos, como detalhados melhor a seguir. 

1.4.1 Objetivos Gerais 

Esse trabalho possui como objetivos gerais o estudo aprofundado dos processos de uma 

importação de mercadorias e todo o universo que permeia uma empresa importadora, 

passando por brokers, tradings e despachantes aduaneiros. O objetivo é mapear os 

riscos em uma importação de mercadorias. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos dessa pesquisa, encontram-se identificar e analisar os riscos 

envolvidos no processo de importação, propondo um processo de gestão de risco, 

gerando maior lucro por operação e diminuir as perdas financeiras envolvidas em 

atividades internacionais. 

1.5 Justificativa da Pesquisa 

O interesse no tema e a necessidade de conhecimento sobre ele surgiu da minha 

empresa de representação comercial e importação. Há cerca de um ano e meio iniciei o 

trabalho de broker, atividade que possui risco praticamente zero, uma vez que não é 

necessário investimentos iniciais nem secundários altos,  e nela verifiquei a quanto risco 

meus importadores e exportadores se submetiam em cada operação que eu 

intermediava. Foi quando a ligação entre o trabalho e o estudo se fez e essa pesquisa 

criou um sentido a ser realizada. 

O mundo de comércio internacional está presente na minha vida há muito tempo por ser 

filha de importador. Com isso, o know how de anos de importação que meu pai 

vivenciou me foi passado logo no início da minha vida profissional.  

Nesse contexto, então, percebi que os ganhos com importações eram proporcionais a 

quantidade de riscos que a empresa conseguia diminuir ou evitar. Além disso, os riscos 

a que essa importadora estava submetida não se diferenciava de todas as outras 
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importadoras de mercadorias, concorrentes ou não, fato que justificou ainda mais o 

porquê dessa pesquisa. 

Apesar de se tratar de um problema identificado em uma empresa em específico, sabe-

se que esta atividade é comum a muitas empresas e que as soluções encontradas nessa 

pesquisa não se limitam a suas atividades. 

1.6 Contribuições Esperadas 

A principal contribuição esperada com esse trabalho é atingir o objetivo específico 

proposto acima, ou seja, identificar os potenciais riscos existentes em um fluxo de 

importação de mercadorias, e como geri-los. Como detalhado na formulação do 

problema acima, todo o trabalho foi desenvolvido com o intuito de solucionar essa 

questão, tornando-a o resultado mais esperado da pesquisa. 

Estruturou-se, então, um primeiro capítulo de trabalho com a introdução e a exposição 

do tema ao leitor, seguido do objeto de estudo, pergunta da pesquisa e a justificativa da 

mesma, contextualizando o leitor do trabalho aos principais motivos que levaram a sua 

criação. O segundo capítulo traz todo um referencial teórico com conhecimento básico 

necessário para a formulação e análise da pesquisa, apresentando ao leitor a área 

acadêmica em que a pesquisa está inserida, ajudando-o a entender melhor os dados e os 

resultados do presente trabalho. O terceiro capítulo apresenta e explica a metodologia 

utilizada nas pesquisas por observação e de campo. O quarto capítulo, finalmente, traz  

a análise de dados, incluindo os questionários e resultados das entrevistas em campo 

feitas. O trabalho é, então, finalizado com a conclusão e considerações finais,, seguido 

pelas referências bibliográficas utilizadas para a construção do trabalho. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Comércio Internacional 

O comércio internacional de mercadorias quase triplicou, em montante de dólares, 

desde 1992, atingindo um crescimento médio anual de 5,5%. A partir de 1948 até hoje, 

o crescimento foi de 9,21% ao ano, deixando a maioria das economias mundiais para 
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trás. Durante esse tempo, percebe-se a mudança de alguns fatores que ajudaram esse 

crescimento ocorrer (DAVID, 2013): 

 Fatores históricos como a liberalização do comércio internacional pós 

Segunda Guerra Mundial; 

 Fatores de mercado como o surgimento de organizações internacionais 

especializadas em comércio internacional, criadas para facilitar as 

transações comerciais entre países; 

 Fatores de tecnologia que, com as inovações tecnológicas, diminuíram o 

tempo de viagem e os custos de transporte; 

 Fatores culturais como a aceitação e valorização do termo “importador” e 

“estrangeiro” para todas as mercadorias. 

Na tabela 1 abaixo, é apresentado, em números, o crescimento das importações ao longo 

dos anos. Fica clara a visualização do crescimento exponencial que o comércio 

internacional atingiu. 

Volume do Comércio Internacional de Mercadorias (em bilhões de dólares) 

                                             

        Current US dollars 

                                Year                       Exports               Imports 

                                                        _________________________________ 

                                1957                      114                        121 

                                1962                      143                        151 

                                1967                      218                        228 

                                1972                      419                        433 

                                1977                      1,128                     1,171 

                                1982                      1,883                     1,941 

                                1987                         2,516                        2,582 

                                1992                         3,766                        3,881 

                                1997                         5,591                        5,737 

                                2002                         6,494                        6,742 

                                2007                         14,017                      14,325 

                                2012                         18,323                      18,567 

 

Tabela 1: International Merchandise Trade Volume in US$ billions 

Fonte: DAVID, 2013, p. 6 (tradução nossa). 
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2.1.1 Ambiente 

Antes de se trabalhar na área de comércio internacional, é importante que se entenda o 

ambiente em que ele está inserido. Um profissional deve estudar as peculiaridades desse 

ambiente que pouco se aprende nos livros, uma vez que, é impossível substituir as 

experiências e os aprendizados de uma visita ou intercâmbio em outro país com leituras 

a respeito do assunto (DAVID, 2013). 

Em um ambiente internacional é necessário se ater para toda uma herança que construiu 

a população daquele país. O profissional de comércio internacional, inclusive, o 

importador, deve se ater para a língua, os costumes, as crenças e o modo de se 

comunicar que tal país possui. O autor David (2013) aconselha que o melhor a se fazer é 

desenvolver técnicas em comunicações internacionais que permitam a comunicação de 

maneira profissional e respeitosa com todas as culturas do mundo. Ainda, segundo esse 

mesmo autor, o acompanhamento da economia e política do país é necessário para um 

bom relacionamento comercial com seus exportadores. 

2.2 Logística 

As operações de uma empresa são a administração de um processo físico que 

transforma as suas entradas em saídas de valor através do uso de certos recursos. A 

operação planeja, implementa e controla todo esse processo que monta um fluxo de 

mercadoria e informação entre empresas com o objetivo de diminuir os custos e o 

tempo, tornando o processo mais eficiente e efetivo. E isso se aplica na mesma maneira 

em um cenário internacional. 

Segundo David (2013, p.47, tradução nossa): 

Logística é uma parte do processo da rede de suprimentos 

que planeja, implementa e controla a eficiência e eficácia do 

fluxo e do fluxo reverso e da armazenagem de mercadorias, 

serviços e informações relacionadas entre o ponto de 

origem e o ponto de consumo com o objetivo de atender às 

exigências dos clientes. 
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O termo logística refere-se à gestão de todo o fluxo de produtos e informações de uma 

empresa para a outra. A logística de produtos de consumo trabalha, principalmente, com 

a entrega da mercadoria onde o ponto chave do processo está em garantir: curto prazo, 

confiança, estoque em dia e qualidade do transporte. (DORNIER et al, 2000). 

Existem fatores ambientais que mudam frequentemente o ambiente de negócio, 

principalmente em termos globais. Essas mudanças são feitas por quatro forças, ou 

fatores: o mercado, a concorrência, a tecnologia e as regulamentações governamentais, 

detalhados abaixo (DORNIER et al, 2000): 

Mercado 

O fator Mercado sofre influência de inúmeras variáveis, e por esse motivo, é a força 

mais difícil de se prever e a que mais afeta o mundo dos negócios. Isso porque, o 

mercado dita as ações e os resultados da empresa. Exemplificando, a necessidade do 

cliente é uma das variáveis que afetam o fator Mercado, uma vez que ela define a 

demanda, que delimita a compra de mercadoria da empresa que define um outro nível 

de demanda, e assim por diante. Ou seja, as empresas são obrigadas a fazer constantes 

adaptações em sua produção, planejamento de compras e logística para acompanhar as 

mudanças causadas pela influência não só dos clientes, mas das expectativas dos 

serviços logísticos, dos produtos, da localização geográfica, entre outras variáveis. 

Concorrência 

Segundo o grande economista Adam Smith (1776 apud. DORNIER et al, 2000), a 

concorrência impulsiona as empresas a oferecerem preços mais baixos através um custo 

menor, superficialmente explicando. O ponto principal, é que a concorrência influencia 

o ambiente de negócios, uma vez que as empresas que atuam no mercado internacional 

mudam suas cadeias logísticas de suprimentos com o intuito de diminuírem seus custos, 

consequentemente, seus preços. Esse fator é utilizado, principalmente, quando o 

produto encontra dificuldade em se destacar no mercado através da tecnologia, inovação 

ou preço. Concluindo, a empresa encontra na logística uma maneira de aumentar sua 

concorrência com os outros players do seu setor, por isso é um dos grandes fatores 

ambientais que exercem grande influência no mundo dos negócios. 
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Tecnologia 

É fato que os avanços tecnológicos das últimas décadas foram essenciais para que o 

crescimento que mundo presenciou ocorresse. Isso porque, a tecnologia está 

inteiramente ligada ao aumento da eficiência, ou seja, tanto pessoas quanto empresas 

quanto máquinas tornam-se mais produtivas quando tem acesso a mais tecnologia, ou 

melhor, aos constantes novos recursos que ela oferece. E esse fato se aplica a todas as 

áreas de uma empresa, inclusive na logística, tornando-a mais eficiente. Como um 

grande exemplo dado pelos autores Dornier et al (2000), o código de barras e o 

intercâmbio eletrônico de dados foram essenciais para tornar mais veloz e exata as 

informações. 

Regulamentações Governamentais 

Como em todas as outras áreas de uma empresa, as regulamentações governamentais 

causam impactos diretos e indiretos na gestão do fluxo. Sabe-se que uma decisão do 

governo em forma de lei, decreta uma ação sobre uma, várias ou todas as empresas de 

um setor ou até de um país. Para tornar mais clara essa influência, toma-se o exemplo a 

lei na Europa que responsabiliza os fabricantes a tirarem de circulação as embalagens 

que seus clientes já utilizaram, ou seja, todas as empresas européias fabricantes de 

embalagens devem fazer o fluxo reverso de sua operação e retornar todo o seu produto 

já usado para a fábrica. 

Como verificamos na análise dos fatores ambientais acima, todos eles são externos às 

empresas e, mesmo assim, exercem uma forte influência sobre a gestão de seu fluxo. 

Percebe-se então que estará à frente de seus concorrentes aquela empresa que utilizar 

essas forças ao seu favor, tornando-se mais competitiva no mercado. A tabela 2, abaixo, 

mostra todas as operações envolvidas em um sistema de gestão de logística (Dornier et 

al.; 2000): 
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Tabela 2: Operações em um sistema de gestão de logística 
Fonte: DORNIER,  ERNST, FENDER, KOUVELIS, 2000, p. 49 

 

Subsistemas 

logísticos 

Operações 

Suprimentos 

(fornecedores) 

Manufatura 

(plantas) 

Distribuição 

(depósito/armazém) 

Pós-vendas 

Física  Preparação do 

fluxo para a planta 

 Embalagem 

 Entrega direta ou 

indireta para a 

planta 

 Pré-manufatura 

 Recepção 

 Inspeção 

 Reposição em 

estoque 

 Reparo 

 Fluxo entre setores 

 Preparação da 

entrega para o 

armazém ou entrega 

imediata ao cliente 

 Embalagem 

 Entrega 

 Recepção 

 Inspeção 

 Reparo 

 Organização do 

armazém 

 Preparação da ordem 

 Embalagem 

 Transporte inicial e 

transporte final 

 Pós-manufatura 

 Recepção 

 Inspeção dos itens 

retornados 

 Testes 

 Colocação no estoque 

 Destruição 

 Verificação da 

embalagem 

 Instalação 

 Preparação do pedido de 

peças de reposição 

 Embalagem 

 Entrega 

 Requisição/ testes 

 Reparo 

 Envio para os centros de 

reparo 

Informação 

 

 

   

Planejamento e 

gestão 

 Planejamento 

de compras 

 Planejamento da 

planta 

 Suprimento das 

ordens 

 Previsão 

 Monitoração de 

ordens 

 Ciclo de transporte 

e entrega 

 Suprimento das 

ordens 

 Previsão 

 Monitoração de 

pedidos de peças de 

reposição 

 Planejamento de 

entrega 

 Suprimento das ordens 

 

 

 

 

 Entrega de dados, atualização, banco de dados, embalagem dos produtos, clientes, 

local de entrega 

 Entrada de dados da ordem 

 Entrada de dados de entrada e saída de estoque 

 Monitoração das operações de pré e pós-manufatura 

 Documentos de entrega 

 Entrada de dados e monitoração do nível de serviço 

 Informação proveniente de indicadores críticos 

 

Indicadores críticos de análise 
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2.3 Rede de Suprimentos 

2.3.1 Globalização da rede de suprimentos 

Atualmente, as empresas se veem situadas em um ambiente de negócios de amplitude 

global. As empresas, então, devem, considerar todos os fatores que ocorrem ao redor 

mundo, os fatores externos, para tomarem suas decisões estratégicas. Isso porque, nos 

dias de hoje, eventos e situações econômicas de um país, assim como inovações 

tecnológicas e cenários competitivos, afetam diretamente a competitividade das 

empresas do resto do mundo (DORNIER et al., 2000). 

A área de gestão de suprimentos de uma empresa se tornou, na verdade, gestão global 

de suprimentos, uma vez que, cada vez mais, as empresas buscam em territórios 

internacionais fornecedores e clientes com o intuito de diminuir seus custos, tornando 

seus produtos mais competitivos . Essa é a tendência de terceirização global, na qual as 

empresas focam em suas atividades “core” e terceirizam o restante, independente do 

limite territorial (CORRÊA, 2010). 

Apesar das redes globais trazerem a possibilidade de acesso e utilização de recursos 

independente do lugar físico no mundo que eles se encontrem e a oportunidade de 

redução de custos, os riscos relacionados as suas operações são altos. Os gestores das 

empresas encontram dificuldades ao lidar com fornecedores de outros países. 

Dificuldades essas que tornam-se custos adicionais e que devem ser contabilizados no 

custo total da compra. Deve ser considerado que quando as atividades são feitas em um 

contexto global, os riscos aumentam, assim como as oportunidades e variáveis 

(CORRÊA, 2010). 

2.3.2 Diferencial Competitivo com a rede de suprimentos 

A rede de suprimentos de uma empresa nos dias atuais é decisiva para determinar a sua 

competitividade no mercado. Para Corrêa (2010), existe uma concorrência entre redes 

de suprimento e não entre empresas, uma vez que, a gestão dessas se mostram como 

uma possibilidade de vantagem competitiva sobre seus concorrentes. 

Empresas situadas na China com fornecedores de suprimentos locais não possuem os 

mesmos fornecedores que empresas situadas no Brasil também com fornecedores de 
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suprimentos locais. Ou seja, cada uma possui uma rede de suprimentos distinta e essas 

redes “estão competindo” para gerar vantagem competitiva para sua empresa. Mesmo 

em situações menos evidentes, como entre empresas globalizadas que possuem a 

maioria de seus parceiros em comum, a relação de cada empresa com eles se dá de uma 

maneira, e a rede de suprimentos melhor formada será a mais competitiva 

(CORRÊA,2010). 

As operações de uma empresa não mostram seus resultados na análise de seus 

indicadores financeiros, é necessário olhar para outros fatores para saber se suas 

operações são ou não competitivas como os custos, qualidade, serviço e flexibilidade 

(DORNIER et al., 2000). 

2.4 Risco 

Segundo Corrêa (2010), risco é o valor, definido estatisticamente, da expectativa que 

existe em um evento negativo ocorrer ou não, e essa expectativa é calculada a partir da 

probabilidade da ocorrência do evento indesejado e de quão cruéis são suas 

consequências/impactos caso ele ocorra. Estudar essa probabilidade reduz a 

vulnerabilidade da empresa que está totalmente associada à seriedade do evento e sua 

expectativa de ocorrência. 

Uma pesquisa mostrou que, dentre 3000 executivos entrevistados, 65% deles sentem 

que os riscos aumentaram consideravelmente nos últimos cinco anos, sendo que as 

regras e regulamentos e a confiabilidade dos fornecedores são o segundo e terceiro, 

respectivamente, maiores responsáveis por esse aumento. Também por esse fato, os 

executivos se mostram cada vez mais preocupados na gestão desses riscos, uma vez que 

o retorno aos acionistas é dependente de sua habilidade no assunto. Preocupação esta 

compreensível, dado que em outra pesquisa com gestores de risco de diversas empresas 

o resultado foi que nenhum deles acredita que sua gestão de risco seja eficaz 

(CORRÊA, 2010). 

2.4.1 Tipos de Risco 

No mundo das redes de suprimentos, três tipos de riscos existem que podem colocar seu 

fluxo em perigo, são eles os riscos aleatórios, intencionais e acidentais, detalhados 

abaixo (CORRÊA, 2010, p.133): 



24 
 

 Riscos Aleatórios: são aqueles causados por fatores ambientais basicamente, que 

não podem ser controlados nem gerenciados pelas organizações envolvidas 

como furacões, terremotos, enchentes, tornados e tsunamis. Os danos causados 

por riscos aleatórios são devastadores quando ocorrem em áreas urbanas, pois 

comprometem longas redes de suprimento ao redor do mundo; 

 Riscos Intencionais: são aqueles causados pela intenção humana de causar 

algum prejuízo a alguém e quase todos são atividades criminosas, como ataques 

terroristas, ataques de hackers, roubos à mão armada. Existem também os não 

criminosos como as sabotagens e as greves que causam tanto dano quanto se 

caso virem a ocorrer. 

 Riscos Acidentais: são aqueles que não se encaixam nem nos aleatórios nem nos 

intencionais, ou seja, são riscos que podem ser controlados pelas empresas  e 

que não ocorrem intencionalmente. A imprudência, a incompetência, a 

negligência e as imperfeições tecnológicas na operação são os riscos acidentais 

mais presentes nas organizações. São contabilizados aqui desde a falência de 

fornecedores ou clientes, até imperfeição das informações obtidas, incluindo 

problemas de qualidade, contratos mal formulados e acidentes no trabalho; 

A diferenciação e classificação dos tipos de riscos que existem nas redes de suprimento 

são importantes para que os gestores consigam lidar de maneira diferente com cada um 

deles. A partir desses três tipos de riscos é possível verificar uma série de categorias 

como eventos indesejados, como detalhados na tabela 3 a seguir:  (CORRÊA, 2010). 

Catálogo de risco Potenciais fatores 

Rede de unidades operacionais  Desastre natural, incêndio, greve, quebra de equipamento 

 Infraestrutura para operação e segurança local 

 Ataque terrorista, guerra, crime organizado 

 Saúde financeira dos fornecedores; uso de fornecedor único 

 Saúde financeira dos clientes; dependência de poucos clientes 

 Problemas de coordenação e colaboração entre unidades 

Recursos humanos  Disponibilidade de recursos humanos 

 Disponibilidade de habilidades/competências 

 Ação de sindicatos e associações; regras locais 
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Tecnologia  Mudança tecnológica drástica 

 Espionagem industrial 

 Problemas com proteção à propriedade intelectual 

 Obsolescência tecnológica 

Transporte  Disponibilidade/qualidade de transporte 

 Greves em portos e aeroportos, alfândega 

 Pirataria, roubo de carga, acidentes 

 Enchentes, deslizamentos, neve, más condições em estradas 

 Ataque terrorista, guerra 

Fornecimento  Capacidade inadequada na fonte de suprimento 

 Inflexibilidade na fonte do suprimento 

 Problemas de qualidade 

 Aumentos de preço; escassez de commodities 

Demanda  Introdução de produtos pela empresa 

 Introdução de produtos pelo concorrente 

 Volatilidade na rede de suprimentos por efeito “chicote” 

 Mudança repentina de demanda por condições da economia 

Sistemas de informação  Ataques de hackers a sites da Internet (e. g., de e-commerce) 

 Ataques de hackers a dados corporativos 

 Queda de sistema; quebra de infraestrutura 

 Confiabilidade/disponibilidade/agilidade das informações 

Ambiente econômico  Mudanças relativas de níveis salariais 

 Mudanças de taxas de câmbio e de juros 

 Recessão, nível de intervenção governamental, impostos 

 Políticas governamentais restritivas/cotas, corrupção, burocracia 

Ambiente político  Mudanças de regime político, mudança de governo 

 Golpes de estado, guerra civil 

 Mudanças de legislação e prioridades 

 Pressão de grupos de interesse, ONGs 

 

 

Tabela 3 : Categorias de riscos em redes de suprimento e potenciais causas 
Fonte: CORRÊA, 2010, p.135 
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2.5 Riscos na Logística Internacional 

A logística internacional não é somente baseada em interesses e regras de um 

exportador e de um importador. A moeda escolhida para intermediar essa compra e 

venda entre empresas de países diferentes interfere, e muito, no resultado financeiro do 

negócio realizado para ambas as partes (DAVID, 2013). 

A globalização facilitou o comércio entre países de outro continente, entretanto, trouxe 

também uma maior complexidade para o processo tornando-o mais vulnerável e mais 

arriscado, uma vez que suas redes aumentaram significativamente e a qualidade e 

confiança se tornaram cada vez mais difíceis de serem verificadas no mercado 

internacional (CORRÊA, 2010). 

Segundo Dornier et al (2000), a logística é uma fonte de serviços que se dividem em 

logística interna e logística externa onde estão presentes os fornecedores do produto, 

com materiais e componentes, os clientes dos produtos com seus estoques, reparos, 

reposições, e os fabricantes com as embalagens e a matéria prima. Todos os players 

envolvidos apresentam um possível risco para a operação, a maioria deles procurados e 

detalhados nos próximos itens. 

2.5.1 Risco em Redes Globais de Suprimento 

A gestão do risco está se mostrando cada vez mais como um importante contribuinte 

nas decisões de controle e gestão das empresas. 

Identificar o processo sujeito ao risco é o primeiro passo para uma boa gestão do mesmo 

nas operações de uma empresa. Após isso, segundo Corrêa (2010), é necessário seguir 

mais cinco passos para gerenciar os riscos correta e eficientemente, como explicado a 

seguir. 

Passo 1 

Identificar qual o processo na operação da empresa que terá seus riscos analisados. Esse 

passo é necessário para focar na análise do risco, uma vez que é muito complexo 

analisar todos os riscos da empresa de uma só vez. 
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Passo 2 

Nessa etapa o gestor responsável deve identificar os fatores de riscos potenciais no 

processo definido no passo anterior. É importante notar que todos os possíveis riscos 

relacionados a tal operação devem ser listados, independente da sua importância ou 

probabilidade de ocorrência uma vez que isso será analisado detalhadamente em passos 

posteriores. 

Passo 3      

Após verificar quais os riscos que tem maior potencial em ocorrer no processo, avalia-se 

qual a probabilidade de ocorrência do risco. O cálculo dessa probabilidade é feita de 

diferentes maneiras dependendo do tipo de risco aleatório, acidental ou intencional.  A 

lógica de avaliação da probabilidade dos riscos aleatórios e acidentais é baseada em 

dados históricos, uma vez que são eventos não intencionais e a frequência de ocorrência 

deles no passado é essencial para a previsão do futuro. No caso dos riscos intencionais, 

o maior aliado é a inteligência, uma vez que são eventos que podem ser pré-

visualizados. 

Passo 4 

Após a probabilidade de ocorrência do risco, devem-se estudar as consequências e 

impactos que irão desencadear caso o evento ocorra. Quando o evento já ocorreu com 

frequência no passado, o histórico é a melhor maneira de estudar seus impactos na 

empresa, caso contrário, Corrêa (2010) sugere que se listem todas as hipóteses de 

acontecimentos no caso do evento ocorrer. Dessa maneira, todos os envolvidos param e 

pensam no que aconteceria de negativo se o processo que eles cuidam sofresse com um 

evento negativo. 

Passo 5 

Essa etapa é a respeito da análise de algo importante na gestão de riscos: a 

vulnerabilidade. Para avaliar a vulnerabilidade da empresa é necessária uma avaliação 

conjunta entre as consequências/impactos e a probabilidade do evento indesejado 

ocorrer. Essa análise resulta em um gráfico no qual se caracteriza a vulnerabilidade em 

que a empresa está, como ilustrado no gráfico 1: 
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Gráfico 1: Ferramenta para análise de vulnerabilidade aos riscos 

Fonte: CORRÊA, 2010, p. 142 

Passo 6 

Neste passo, o objetivo é diminuir os riscos encontrados através de ações contra a 

vulnerabilidade, ou seja, tarefas que deixem a empresa o menos vulnerável possível. 

Para atacar a vulnerabilidade, diminuindo-a, é necessário reduzir a probabilidade do 

risco ocorrer ou diminuir as consequências que ele irá causar, e para isso se um plano 

ação específico se desencadeará para atacar uma ou outra de acordo com o tipo de risco 

que foi analisado nos passos anteriores. 

2.5.2 Risco da Taxa de Câmbio 

Em 1976, o Fundo Monetário Internacional (FMI) decretou que as taxas de câmbio 

seriam determinadas a partir da oferta e da demanda pelas moedas no mercado 

internacional. Como consequência, as moedas se tornaram cada vez mais voláteis, 

volatilidade essa que passou a influenciar decisões nas empresas multinacionais, 

importadoras e exportadoras (DORNIER et al, 2000). 
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Essa flutuação da moeda gera um risco tanto para os exportadores, quanto para os 

importadores, dependendo do caso. Esse risco está presente nas flutuações que as 

moedas estão sujeitas entre o tempo em que a compra é feita e o momento em que ela é 

paga, e nessas flutuações sempre há uma probabilidade de ganho ou de perda, 

dependendo da moeda que sofrer a flutuação. (DAVID, 2013). 

No momento de formular o contrato, os valores podem ser fixados na moeda do país do 

exportador ou na moeda do país do importador. Uma outra alternativa é o contrato ser 

formulado na moeda de um país terceiro, como o dólar americano, por exemplo. Com 

essa terceira alternativa, o risco é dividido entre as duas partes do acordo. O importante 

no momento de escolha da moeda é verificar qual delas possui maior estabilidade, são 

as chamadas moedas atreladas, que são determinadas por uma taxa de câmbio fixa, 

como o Dólar ou o Euro (DAVID, 2013). 

Na tabela 4 abaixo, verifica-se as principais estratégias utilizadas no mundo para gerir o 

risco da taxa de câmbio nas transações internacionais: 

Estratégias de nível micro 

Proporção de uso* 

1. Pagamento em dólares americanos (evitar o risco)                      85% 

2. Compra de moeda estrangeira a termo (evitar o risco)         20% 

3. Compra de moeda estrangeira futura (ou opções) (minimização do risco)             35% 

4. Acordo de contrato de compartilhamento de riscos (minimização do risco)          55% 

5. Pagamento na moeda estrangeira           5% 

Estratégias de nível macro 

Proporção de uso* 

1. Seleção de fornecedores por meio de previsões de taxa de câmbio                  20% 

2. Contratos de fornecimento flexíveis no volume/frequência de compras               10% 

3. Desenvolvimento de um conjunto fornecedores globais/trocas de                  N/A 

fornecedores 

* Porcentagem de empresas pesquisadas usando a estratégia (Carter e Vickeri (1989)). 
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Tabela 4 : Classificação de estratégias de gestão de risco da moeda no global 

sourcing. 
FONTE: DORNIER et al (2013). 

 

Concluindo, a taxa de câmbio pode representar uma oportunidade de ganho ou de perda 

para ambas as partes dependendo de como o contrato for formulado. A parte que 

assume o risco no contrato é a que será beneficiada ou prejudicada com as flutuações 

cambiais, então, é importante sempre verificar se vale o risco. 

2.5.3 Risco em Transporte 

O risco no transporte de mercadoria possui três formas de ser gerenciado: reter o risco 

para si, transferir todo o risco ou dividir o risco, ficando com parte dele e transferindo a 

outra. Nesse caso, estamos falando especificamente do risco em transportar 

mercadorias, ou seja, o risco existe em dano, extravio ou perda de validade da carga. 

Todos esses casos geram custos e demandam que a empresa os calcule detalhadamente 

para tomar a melhor decisão. As empresas devem identificar os riscos, determinando se 

eles são relevantes ou não e a que ponto é vantajoso reter, transferir ou dividir o risco 

(DAVID, 2013). 

Retenção do Risco 

A primeira opção utilizada pelas empresas é concentrar todo o risco para elas, ou seja, 

não contratam seguro para a mercadoria comprada. Esse método de gestão vale a pena 

em algumas situações, como quando o valor da mercadoria é pequeno e sua perda não 

prejudicará substancialmente a empresa, ou quando a transação representa uma pequena 

parte da movimentação total da empresa, logo sua perda não a prejudicará. Existem 

também as grandes empresas, com uma quantidade tão grande de transações que elas 

absorvem o prejuízo da perda de alguma delas. O grande problema desse modo de 

gestão de risco é quando a empresa o utiliza por não ter calculado corretamente a 

probabilidade do evento negativo ocorrer, não tendo real conhecimento do risco ao qual 

a mercadoria, consequentemente a empresa, está submetida (DAVID, 2013). 

Transferência do Risco 

Transferir o risco de uma operação nada mais é do que contratar um seguro para sua 

mercadoria. Nesse caso, a partir do pagamento de uma taxa, a seguradora arcará com o 
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prejuízo da perda/extravio/dano da carga. Quem decide por essa gestão são empresas 

que estão bastante expostas ao valor da mercadoria, ou seja, ou a mercadoria tem alto 

valor agregado, ou o valor proporcional à movimentação total da empresa é alto, 

podendo ser muito prejudicial a perda da mesma. Aquelas que estão no começo de suas 

atividades, ou que não possuem grande experiência no mercado internacional, também 

utilizam esse método de gestão de risco (DAVID, 2013). 

Divisão do risco 

É a gestão utilizada quando a empresa retém uma parte dos riscos e transfere o resto. 

Essa divisão ocorre baseada em um valor dedutível que a empresa está disposta a 

“perder”, a por em risco, para que a operação se efetue. É determinado um valor 

máximo que a empresa vai disponibilizar ao risco e o resto ela contrata uma seguradora 

para se prevenir (DAVID, 2013). 

2.5.4 Risco na Mercadoria 

Os riscos presentes nas mercadorias vão desde as chamadas Parallel Imports, onde as 

mercadorias são legítimas, de boa qualidade, mas seu canal de distribuição não. Não 

usando canais de distribuição regulares, a mercadoria chega ao comprador a um valor 

mais baixo do que o mercado e geralmente esse trâmite é feito por distribuidores que 

compram a mercadoria em um país mais barato e transportam para outro. Além disso, o 

comprador corre um outro risco de mercadorias falsificadas ou de qualidade inferior, 

causando um grande prejuízo na hora da venda do produto pelo importador (DAVID, 

2013). 

2.5.5 Risco nos Incoterms 

Incoterms são termos e normas desenvolvidos em 1936, em Paris, representados por 

siglas pré-determinadas que definem as respectivas obrigações das partes sobre a 

mercadoria. Eles variam desde a EX-WORKS em que toda a responsabilidade de 

transporte da mercadoria é do comprador (importador), desde a fábrica do exportador 

até sua empresa; até a DAF (Delivery at Frontier) onde toda a responsabilidade da 

mercadoria é do exportador. As modalidades de Incoterms mais utilizadas são CNF 

(Cost and Freight) e FOB (Free on Board), onde as responsabilidades entre as partes 

são divididas, mas não igualmente. No caso do CNF, o exportador é responsável pela 
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mercadoria até o desembarque no porto de destino. Já no caso FOB, o exportador é 

responsável pela mercadoria até a entrega da mercadoria no porto de destino 

(LUDOVICO, 2009). 

2.5.6 Risco na Documentação 

A maioria dos negócios internacionais exige uma quantidade grande de documentos, 

cada um com uma peculiaridade e propósito, onde são descritos os produtos, o preço, o 

transporte da mercadoria, o método de pagamento, acordo do frete, além de outros 

termos negociados durante a compra do produto. A formulação de todos esses 

documentos é difícil e demanda cuidado e atenção para que erros não sejam cometidos. 

Sem contar que se faz necessário a entrega dos documentos originais no banco de 

fechamento de câmbio (DAVID, 2013). 

Para qualquer importação que começa a ser feita é preciso uma série de documentos, 

cada um preenchido de uma forma específica, variando de acordo com os países 

exportador e importador. Nos documentos são especificados o tipo da mercadoria e suas 

características principais, o meio de transporte escolhido, a forma de pagamento 

determinado na negociação, os bancos intermediários envolvidos. Cada um desses 

documentos, ainda, tem um propósito específico em existir e descreve informações 

detalhadas sobre cada campo envolvido em uma informação (DAVID, 2013). 

A cópia de todos os documentos é trocada por e-mail entre as partes, mas é sempre 

necessário que os originais sejam enviados ao banco do importador para que o corretor 

de câmbio consiga fechar o câmbio da importação. Algumas vezes, dependendo do país, 

são requeridas mais de uma original para os intermediários e todos os envolvidos na 

operação. Enfim, a documentação é um passo importante na operação de importação, 

pois ela garante que os interesses das duas partes sejam conhecidos, cobrados e mais 

facilmente cumpridos.  

2.5.7 Risco no Seguro Internacional 

Uma das mais complicadas questões da logística internacional é o seguro internacional. 

Com siglas e vocabulário próprio, ele é o tema que cuida de um fato importante no 

comércio internacional, o embarque de mercadorias, ato cheio de perigos e alto risco 

atingido. E é então que o seguro internacional bem feito, bem comprado, transfere esse 
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risco ou divide entre as partes, e para isso, é preciso que a empresa entenda bem seu 

processo de compra e negociação de mercadoria e as opções de seguro internacional. O 

importante é que a cobertura que o seguro irá fazer para tal carga represente exatamente 

a cobertura que o contratante, seja ele exportador ou importador, deseja (DAVID, 

2013). 

2.5.8 Risco na Embalagem 

O processo de embalar produtos para enfrentar uma logística internacional não é tarefa 

fácil. Apesar de, na maioria das vezes, a responsabilidade sempre cair sobre o 

exportador, que escolheu a embalagem e embalou a mercadoria, o maior prejudicado é o 

importador, que corre o risco de receber a mercadoria com problemas na embalagem, 

causando-lhe custos. Nessa questão, sua principal função é proteger a mercadoria, logo, 

seu custo está proporcionalmente relacionado à proteção do produto: quanto maior a 

proteção, mais cara é a embalagem. Diante disso, a escolha pela qualidade da 

embalagem deve ser feita a partir de uma análise do que é mais custoso: proteger a 

mercadoria com uma boa embalagem ou pagar pela mercadoria danificada por uma 

embalagem de qualidade ruim (DAVID, 2013).  

A outra função de uma embalagem é facilitar a locomoção, o transporte da mercadoria, 

ou seja, carregar e descarregar do container. Uma vez que a embalagem é resistente e 

bem feita o seu manuseio é muito mais fácil, permitindo que as transportadoras se 

esforcem menos na acomodação para seu transporte, não tendo problema com peso e 

dimensões da embalagem (DAVID, 2013). 

                       2.5.9 Risco em documentos 

                                2.5.9.1 Invoices  

Um dos primeiros documentos a serem feitos são as invoices, enviados pelo exportador 

para o importador que funciona como uma conta simples, descrevendo o que foi 

comprado e por qual preço. As invoices de um processo de importação seguem abaixo: 
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Proforma 

Invoice 

Rascunho em que o exportador apresenta para o importador, no 

papel, o que foi negociado. 

Commercial 

Invoice 

Acompanha os documentos e embarque e contém os termos de 

transporte e pagamento negociados 

Tabela 5: Tipos de Invoice 

FONTE: DAVID (2013). 

                             2.5.9.2 Documentos de Importação 

Com exceção da Declaração de Importação, mais comum em países em 

desenvolvimento, emitida pelo despachante aduaneiro antes do fechamento de câmbio, a 

maioria dos documentos de importação são certificados emitidos pelo exportador. 

Dentre eles, os principais são: o Certificado de Origem, que comprova de que país a 

mercadoria em questão provém, o Certificado de Análise, que comprova os 

componentes daquele produto e o Certificado Fitossanitário, mais comum em produtos 

agrícolas ou alimentícios, que garante que o produto não contém doenças nem bichos e 

que está apropriada para consumo humano (DAVID, 2013). 

                             2.5.9.3 Documentos de Transporte 

Os mais necessários geralmente são o BL (Bill of Lading) e o Packing List e ambos 

acompanham o embarque da mercadoria. O BL é o comprovante de que o container 

embarcou no navio, nele vem descrito o dia do embarque, o número do container, o 

número do navio, portos de origem e destino; para transporte aéreo o Air Waybill 

substitui o BL. O Packing List é a descrição do que contém naquele embarque, desde 

quantos containers foram devem ser embarcados até qual mercadoria foi carregada em 

qual container (DAVID, 2013). 

3 METODOLOGIA 

Nesse capítulo iremos estudar o processo metodológico utilizado para atingir os 

objetivos propostos para esse trabalho. Irá ser apresentado, portanto, o processo 

utilizado na pesquisa, iniciado em um mapeamento do processos de importação até uma 

pesquisa de campo. Após todo o referencial teórico apresentado no capítulo anterior, a 

metodologia escolhida para esse trabalho tem o intuito de estudar as importações e seus 

riscos na prática. 
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A pesquisa em questão foi dividida em duas frentes: 

Pesquisa por Observação 

Feita a partir de um mapeamento de processos da importação com uma análise 

aprofundada dos gaps encontrados no processo e como solucioná-los. 

Pesquisa de Campo 

Feita a partir do desenvolvimento de um questionário, mais detalhado ao final do 

capítulo, e da aplicação dele para profissionais e empresas atuantes na área de 

importação. 

Mais detalhadamente descrito abaixo está o modelo de pesquisa utilizado, a população 

entrevistada e o processo da coleta de dados. 

3.1 Mapeamento de Processos 

Processo é toda parte de uma empresa que recebe entradas e as transforma em saídas, 

aguardando um valor maior agregado nesse percurso, em formas de produtos. É 

importante analisar todo processo para que algumas respostas sobre ele sejam 

respondidas como: Quanto custa? Quanto tempo demora? Qual o seu propósito? Qual o 

seu impacto? Quais as etapas?, de maneira que melhorá-lo se torna mais fácil (CHASE, 

JACOBS, AQUILANO, 2006). 

O mapeamento de processos foi um dos tipos de metodologia de pesquisa utilizado pelo 

fato do fácil acesso a informações de importação, e a experiência existente na área 

devido a minha empresa. Posto isso, o mapeamento de processos surge como uma 

pesquisa por observação onde todos os passos de uma importação serão observados e 

anotados. Através do fluxograma de processos são verificados e, possivelmente, 

identificados gaps no processo de importação que permitem que eventos negativos 

ocorram, ou facilitem sua ocorrência, aumentando o risco da operação. 

                 3.1.1 Diagramas de Processo 

O diagrama de processo nada mais é do que uma ferramenta desenvolvida para auxiliar 

os profissionais a tomarem decisões de maneira mais fácil e mais focada na solução de 
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problemas e melhora de situações. Ele é conhecido como a primeira das sete 

ferramentas de qualidade que desenham processos para fácil entendimento e aplicação 

(CORRÊA, CORRÊA, 2006). 

O diagrama tem como objetivo listar todas as fases do processo em questão de uma 

maneira em que elas fiquem fáceis e rápidas de serem visualizadas e entendidas por 

qualquer pessoa. E para isso, são utilizados símbolos universais, cada um com um 

significado dentro do processo, facilitando a montagem do fluxograma e o 

entendimento do mesmo (CORRÊA, CORRÊA, 2006). 

3.1.2 Mapeamento de uma importação 

Com todo o embasamento teórico em comércio internacional do capítulo dois e todo o 

conhecimento prático mencionado, foi desenvolvido um mapeamento dos processos de 

uma importação. O fluxograma de importação apresentado na figura 1 abaixo detalhou 

todas as etapas e fases de uma importação, desde o interesse pelo importador e oferta do 

broker até a entrega da mercadoria na porta do importador já desembaraçada. A partir 

dele, então, é possível verificar, com clareza, o que ocorre durante esse processo e quais 

são os pontos mais críticos, sujeitos à ocorrência de um evento negativo. Utilizando o 

programa VISIO, o processo foi detalhado passo a passo, como segue abaixo: 
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Broker oferece a 
mercadoria para o 

importador

Importador 
analisa a 
proposta

Importador manda 
uma contra 

proposta para o 
Broker

Não 
Broker manda a 
contra-proposta 

para o exportador

Exportador 
analisa a contra-

proposta

Não Aceita/Faz outra proposta

Sim

Sim 

Exportador manda 
Pro forma Invoice 

para o Broker

Broker envia o 
Purchase Order para 

o exportador

Purchase Order e 
Invoice são 

assinadas pelo 
importador e 
devolvidas ao 

exportador

Importador cota 
mercadoria com o 

broker

Broker cota com 
exportador preço, 
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embarque, forma 

de pagamento, 
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Broker controla a 
data de embarque 

Broker recebe os 
documentos de 

embarque, confere, 
e envia para análise 

do importador

Importador 
analisa os 

documentos

Erros nos 
documentos são 
passados para o 

broker, que notifica 
o exportador

Reprova

Exportador refaz/
arruma os 

documentos e 
reenvia do broker

Broker retorna ao 
exportador 

aprovando a 
documentação

Aprova

Broker controla e 
cobra o envio dos 

documentos 
originais ao banco 

do importador

Broker controla os 
dias para a chegada 

da mercadoria e 
notifica o 

importador
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Despachante 
Aduaneiro faz a 
Declaração de 

Importação

Corretor de câmbio 
fecha o câmbio da 

importação

Retirar documentos 
originais no banco e 

entregar ao 
despachante 

aduaneiro do porto 
de destino

Despachante 
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armazém 
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Despachante faz o 
desembaraço 

aduaneiro
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Mercadoria liberada 
para o canal

Canal Verde: 
mercadoria 

liberada 

Mercadoria liberada 
espera no armazém 

alfandegário seu 
carregamento

Entrega na empresa 
importadora
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Análise 

Documental
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documental e 
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7
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porto
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9 10 11

Mercadoria 
Descartada

Conserto das 
irregularidades
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Legenda: 

Processo

Decisão

Subprocesso

Inicial / Final 

Dados

Documentos

 

Figura 1 : Fluxograma dos processos de importação 

FONTE: Elaboração própria 

3.2 Pesquisa 

O método de pesquisa foi escolhido para que sejam coletados dados de indivíduos que 

estão em contato com área cotidianamente. 

A pesquisa de campo foi feita através da formulação de um questionário, 

primeiramente, desenvolvido para conseguir informações de experiência com riscos dos 

entrevistados. O questionário, disponível no anexo , foi aplicado em entrevistas pessoais 

e enviados  por e-mail, no caso da primeira opção não ser possível. 

3.2.1 Objetivo da Pesquisa 

De acordo com Collis e Hussey (2005), o objetivo de toda pesquisa resume os motivos 

que o levaram a realizá-la e que existem quatro tipos distintos do porquê uma pesquisa é 

realizada: exploratória, descritiva, explanatória e preditiva. Essa pesquisa tem como 
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propósito atingir os objetivos propostos nos itens 1.4.1 e 1.4.2 deste trabalho, são eles 

que guiaram toda a pesquisa e desenharam um foco pra ela. 

Logo, se trata de uma pesquisa analítica ou explanatória, que além da descrição das 

características do tema, analisa e explica a razão e como os fatos estão ocorrendo, uma 

vez que, a pesquisa analítica tem como objetivo identificar e controlar todas as variáveis 

de pesquisa (COLLIS and HUSSEY, 2005). 

O problema de pesquisa, que originou sua necessidade de existir e que direciona os 

estudos dessa monografia, é a identificação dos potenciais riscos existentes em uma 

importação de mercadoria, conforme explicado no item 1.1, no qual o tema desse 

trabalho é apresentado. Dentro desse objetivo geral, temos componentes específicos do 

problema, conforme destrinchados abaixo: 

 Verificação de como as empresas reagem aos riscos; 

 Identificar a frequência da ocorrência de eventos negativos em um importação; 

 Descobrir as ações tomadas pelas empresas para prevenção ao risco; 

 Qual das áreas ligadas a importação são mais sujeitas ao risco; 

 Como o alto risco afeta concretamente as empresas; 

Pelas suposições que guiaram este trabalho, existem riscos em todo o processo de 

importação e muitos deles não são identificados, nem calculados. Por ser uma pesquisa 

qualitativa, os dados foram coletados em entrevistas com foco nas experiências e 

significados de cada entrevistado em relação ao fenômeno estudado, no caso, o risco nas 

importações. 

3.2.3 População da Pesquisa 

Essa monografia refere-se a um estudo aprofundado sobre os riscos envolvidos em 

importações de mercadorias. Posto isso, os entrevistados para esse trabalho foram 

pessoas escolhidas propositalmente, uma vez que, trabalham diretamente ou 

indiretamente com importação, mas que obrigatoriamente fazem parte do processo de 

importação, mapeado no item 3.1.2 deste trabalho. 
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Segundo Collins e Hussey, 2005, população é um grupo, qualquer que seja ele, de 

pessoas ou itens que são consideráveis para a pesquisa, ou seja, que pertencem a um 

determinado setor, a uma determinada empresa, departamento, etc. 

Foram então escolhidos cinco empresários donos de importadoras, cinco executivos de 

transportadoras com cargas nacionais e internacionais, cinco representantes 

internacionais (brokers), cinco executivos de tradings, cinco despachantes aduaneiros. 

O intuito da escolha desses entrevistados é conseguir uma população de cada setor 

proporcionalmente igual à população geral. Desse modo, o resultado da pesquisa estará 

equiparando experiências e opiniões de uma mesma quantidade de profissionais, cada 

qual envolvido com importação de sua maneira. 

Os entrevistados foram escolhidos de maneira aleatória para que a pesquisa não possua 

um perfil pré-estipulado de entrevistados, prejudicando o resultado final. 

Apesar dessa seleção, somente 9 dos 25 selecionados, responderam ao questionário. A 

maioria foi tradings, com 4 respostas, 2 importadores, 1 transportadora, 1 despachante e 

1 broker. O importante é que existe, pelo menos um representante de cada atividade 

relacionada à importação. 

3.2.4 Entrevista 

Como já foi mencionado anteriormente, o método utilizado para coleta de dados nessa 

pesquisa será a entrevista. A entrevista é um método desenvolvido no qual os dados são 

coletados através de perguntas criadas com o intuito de descobrir o que os entrevistados 

pensam, fazem ou sentem. É considerada entrevista qualquer coleta de dados que 

contenha perguntas com esse propósito, sejam elas feitas por telefone, e-mail ou 

pessoalmente, sejam entre dois indivíduos ou em um grupo fechado (COLLIS, 

HUSSEY, 2005). 

Dentre os métodos de pesquisa, a entrevista é o único que permite que as perguntas 

desenvolvidas sejam complexas e de seguimento, fazendo com que o resultado tenha 

uma maior quantidade de informações coletadas. Indo ainda mais além, a entrevista 

consegue captar dados não-verbais como o comportamento e expressões que os 

respondentes não conseguem demonstrar em questionários. Sem contar que o nível de 
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confidência entre entrevistador e entrevistado atinge um alto nível, permitindo que a 

qualidade das respostas seja maior (COLLIS, HUSSEY, 2005). 

4 ANÁLISE DE DADOS 

Como já explanado na metodologia no item 3 desse trabalho, foi desenvolvido um 

fluxograma do processo de uma operação de importação. A partir do diagrama foi feita 

uma comparação com informações levantadas no Referencial Teórico no item 2 acima, 

resultando no levantamento dos riscos potenciais presentes na operação de importação 

que, após a coleta de dados, foram confrontados com os riscos percebidos, na prática, 

pelos profissionais da área. 

        4.1 Mapeamento de Dados 

O diagrama de processo apresentado no item 3.1.2 desse trabalho, desenvolvido no 

programa VISIO de acordo com explicações descritas pelo autor Corrêa (2006), tem 

como objetivo tornar mais fácil a visualização do processo completo de uma operação 

de importação. 

A partir de sua visualização, foi feita uma comparação com toda a revisão de literatura 

apresentada no referencial teórico e com as respostas das entrevistas, como seguem nos 

tópicos abaixo: 

4.1.1 Análise com relação à literatura 

A partir do diagrama de processos apresentado acima, é possível concluir que uma 

operação de importação tem três grandes fases, que podem ser nomeadas como: pré-

navegação, navegação e pós-navegação. Para cada uma dessas fases, se faz necessário 

um determinado número de documentos e de indivíduos envolvidos no processo. Para 

visualizarmos de maneira mais clara, abaixo segue destrinchado o que e quem é 

necessário em cada parte da importação: 

 Pré-navegação 

-       Profissionais: Exportador, broker, importador, companhia de transporte 

-       Documentos: Invoice, Purchase Order 
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 Navegação 

-       Profissionais: Exportador, broker, importador 

-       Documentos: Bill of Lading, Packing List, Certificados em geral 

 Pós-navegação 

-       Profissionais: Broker, importador, despachante aduaneiro, corretor de câmbio 

-       Documentos: Declaração de Importação, swift 

O papel do broker é um fato pouco explorado na literatura, mas bem marcante no 

fluxograma de processo. Podendo ser ele autônomo ou interno à empresa importadora, é 

o profissional que tem contato direto com o exportador e que está em maior contato com 

o mercado, uma vez que recebe cotações frequentes da mercadoria. O broker é também 

o profissional que intermedia o envio dos documentos do exportador para o importador 

e que controla os dead lines de envio e aprovação de documentação e de fechamento de 

câmbio. Antes da compra ser realmente feita, há claramente um processo de negociação 

entre as partes onde são delimitados preços, data de embarque, embalagem, forma de 

pagamento, entre outros pontos, como foi citado no referencial teórico. 

Repara-se também no diagrama de processos, que os maiores erros que podem 

acontecer durante a operação de importação são erros humanos, como uma 

documentação feita errada, um atraso no fechamento de câmbio, um container 

embarcado para o porto errado, entre muitas outras surpresas que a falta de controle e 

atenção dos envolvidos pode causar durante o processo. São esses exemplos verificados 

na prática de riscos aleatórios, como exposto no referencial teórico. 

Podemos perceber ainda a importância de uma documentação bem elaborada, bem 

escrita e especificada para redução da probabilidade de eventos negativos. É importante 

que haja uma preocupação no momento de formulação dos documentos para que, não só 

as expectativas entre as partes sejam aliadas, mas também que evitem golpes, atrasos e 

desproteção contra qualquer outro risco. 
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                    4.1.2 Identificação de Riscos Potenciais 

Os riscos potenciais são delimitados no próprio diagrama por números dentro de 

círculos. Abaixo eles são nomeados e melhor detalhados: 

Risco 1: Purchase Order (PO) mal elaborado 

A documentação inicial é um passo importante no processo de importação, uma vez 

que, ela não só oficializa os termos discutidos na negociação, como ela servirá como 

base de informações para os próximos passos de documentação, embarque e 

desembarque que ocorrerão. 

O PO é o único documento feito pelo importador, geralmente pelo broker, para o 

exportador. Nele devem conter informações precisas das características e qualidade do 

produto comprado, além da quantidade, preço, embalagem, assim como data limite para 

embarque, especificação do porto de embarque e da origem da mercadoria. Os dados, 

tanto do importador como do exportador e seus respectivos bancos e bancos 

intermediários também devem conter no PO e serem revisados, pois eles servirão de 

base para envio de documentos originais e preenchimento dos documentos de 

embarque. 

Risco 2: Proforma Invoice mal estruturada 

Como já explicado no item 2.5.9.1 deste trabalho, a pro forma é um resumo de tudo o 

que foi negociado. Apesar de assinados pelas duas partes, a pro forma, documento feito 

pelo exportador, pode conter erros propositais ou não, por isso é preciso atenção do 

importador e do broker, quando houver, no momento de conferir o que está detalhado 

no documento. Nele devem constar apenas as informações do PO mais resumidas. A 

pro forma é o documento oficial da negociação, depois de assinada, nenhuma das partes 

tem direito de não cumprir ou negar o que está escrito. 

Risco 3: Atraso no Embarque 

Mesmo quando a data de embarque definida em negociação está prevista no contrato, o 

exportador pode atrasar a entrega da mercadoria no porto, ou o porto ser ineficiente, ou 

está com overbooking e a mercadoria demora a embarcar dentro do navio. Esse atraso 
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contém um risco muito grande para o importador, podendo desencadear eventos 

negativos como estrago ou vencimento da mercadoria importada, danificação da 

mercadoria por ser muito transportada dentro do porto, mudança do mercado com a 

queda do preço de venda, recursos financeiros parados no exterior, em caso de 

pagamento adiantado. Para evitar que esses atrasos ocorram é necessário incluir multas 

pré-estabelecidas em contrato, determinando a data limite de embarque e não somente 

de entrega no porto. Isso fará com que o exportador fique atento junto a contratação do 

frete para a data limite de embarque. 

Risco 4 : Documentos de Embarque 

Os documentos de embarque representam a prova oficial de que a mercadoria foi 

embarcada. Prova disso é que formas de pagamento são negociadas para pagamento 

após apresentação dos documentos de embarque. Por mais demorada que possa ser uma 

viagem de navio, de 15 a 30 dias, ou mais, dependendo da origem e destino, é 

importante que os documentos de embarque sejam analisados e aprovados pelo 

importador o mais rápido possível depois de prontos. Isso porque, se caso o evento 

negativo do risco de erro nos documentos ocorra, o procedimento para consertá-lo pode 

ser custoso e demorado, afetando as etapas do final do processo. Mesmo quando a 

Invoice e o PO estão corretos e aprovados, o importador corre o risco de ter sua 

mercadoria embarcada para um porto de outro destino, ou o endereço do seu banco estar 

errado nos documentos e as originais se perderem. Sem contar que os certificados 

podem vir certos no quesito de veracidade com relação à mercadoria embarcada, mas 

discrepante com relação ao negociado entre partes. A falta ou erro de documentos de 

embarque impede que a mercadoria seja desembaraçada no destino, provocando, no 

mínimo, altos custos de demurrage, capatazia e armazenagem até que eles sejam 

arrumados e, no pior dos casos, perdimento, ou seja, a mercadoria é descartada para que 

o container possa voltar a transportar. 

Risco 5: Variação na taxa de câmbio 

Um dos principais riscos apresentados nos livros sobre operações internacionais é a 

volatilidade da taxa de câmbio. Como bem explicado no referencial teórico acima, item 

2.5.2 desta pesquisa, a taxa de câmbio pode ter um valor no momento da compra, e um 

outro valor no momento de venda, após a mercadoria chegar ao importador. Por isso, é 
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necessário que o importador se preocupe em fixar tanto ao PO quanto a Invoice uma 

moeda que seja estável, pertencente a uma economia sem problemas políticos, 

econômicos e civis que possam afetar a moeda durante o tempo entre compra e chegada. 

Outra maneira de evitar que o evento negativo ocorra é fixar a taxa de câmbio da 

importação com o banco, de maneira que, independente do valor da taxa no momento de 

chegada da mercadoria, o valor que o importador irá pagar é o determinado em contrato 

que fixa o câmbio. 

Risco 6: Documentos originais não estarem no banco 

Um erro documental, agravado pelo envio dos documentos originais para o banco do 

importador antes de serem aprovados, causa um atraso na chegada dos documentos de 

embarque no banco intermediador da operação. O que ocorre é que, o navio chega no 

porto com a mercadoria, mas os documentos não estão no banco para que o câmbio seja 

fechado e o desembaraço feito, causando atraso em todo o processo e gerando custos 

com demurrage, capatazia e armazenagem, como já visto anteriormente. Para que isso 

não ocorra, é importante que haja uma cobrança firme pelo broker quanto ao envio e 

correção, se necessário, dos documentos de embarque no tempo limite de duas semanas 

antes da mercadoria chegar ao porto de destino, com isso, há tempo hábil para que os 

documentos possam ser corrigidos e enviados para o banco do importador antes do 

desembarque da mercadoria. 

Risco 7: Mercadoria destinada a Canal Vermelho 

Após a mercadoria ser desembaraçada, o pagamento de impostos ser realizado e a 

declaração de importação feita, o container é encaminhado para aprovação da Receita 

Federal. Ele pode ser encaminhado para o canal verde, amarelo ou vermelho. Esse 

processo nada mais é do que uma forma de verificar ilegalidades nas embarcações, seja 

por falsificação, drogas, sonegação, entre outros. Aleatoriamente ou escolhidos por 

suspeita, os containers são encaminhados cada um pra um canal. No caso do canal verde 

a mercadoria é liberada automaticamente; no canal amarelo, os documentos são 

profundamente analisados; no canal vermelho, a mercadoria e os documentos são 

analisados. O risco do canal vermelho é que a Polícia Federal irá deslacrar o container, 

checar toda a mercadoria que tem dentro dele, muitas vezes pesa produto por produto, 

para certificar-se de que o que está descrito nos documentos condiz com a realidade e, 
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todo esse processo, demanda tempo, pequeno ou grande, causa custos extras e atraso na 

chegada da mercadoria na empresa.  

Risco 8 : Risco no transporte 

Após liberada, a mercadoria será carregada em um caminhão, na maioria das vezes, e 

transportada até a empresa importadora. O grande risco nessa etapa do processo é que, 

principalmente em cargas muito valiosas, esse mercadoria está sujeita a roubo ou a 

acidente durante o percurso. É claro que o seguro do frete interno é essencial para 

reduzir os danos causados no caso do evento negativo ocorrer, mas eles ainda existem. 

Isso porque, por mais que o seguro pague a perda financeira que um roubo ou um 

acidente com a mercadoria possa gerar, ele não irá cobrir o atraso à entrega para os 

clientes do importador, a falta de estoque, o prejuízo com a imagem e todo o custo 

indireto. O grande problema desse risco, é que, além do seguro, não há nada, ao alcance 

do importador, que possa ser feito para evitá-lo. 

Risco 9 : Embalagem danificada 

Quando o importador recebe a mercadoria, a embalagem é um dos fatores mais 

importantes que estão aos olhos de quem descarrega o container. Embalagens 

danificadas como caixas amassadas, vácuos mal feitos, isopores quebrados, galões 

abertos ou amassados, entre outros exemplos, causam sérios problemas para o 

importador. A começar pelo custo da troca das embalagens por novas e risco de 

devolução da mercadoria pelos seus clientes caso não as troque. O importador ainda 

corre o riscos da mercadoria ter sido danificada, cujo problema só será solucionado 

financeiramente – o exportador paga pelo prejuízo – uma vez que não há como 

substituir/arrumar a mercadoria. Para evitar que tais eventos negativos ocorram, é 

preciso que esteja especificado no Purchase Order qual o material da embalagem e suas 

especificações. 

Risco 10 : Qualidade ruim 

Toda relação de comércio internacional é assegurada com contratos e seguros, mas ela é 

muito pautada em confiança entre as partes, algo que não se defende e não se calcula. 

Posto isso, é importante ter consciência de que o exportador pode vender uma 

mercadoria falsa, estragada ou em péssima qualidade, diferente do que ele possa ter 
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apresentado como amostra para o importador. O grande risco é que o importador só irá 

descobrir o golpe depois de abrir o container, o que quer dizer que ele já pagou, não só 

a mercadoria, como todos os impostos e custos ligados à importação. A única defesa do 

importador ao se deparar com essa situação é a justiça internacional, que nunca será 

uma opção rápida e barata para solução, valendo mais, em alguns casos, arcar com o 

prejuízo. Para evitar que tal evento negativo ocorra é preciso conhecer o broker 

profundamente e recolher informações da relação dele com o exportador, pegar 

referências com outros importadores a respeito do histórico não só do exportador, como 

do broker do qual irá intermediar a compra da mercadoria. 

Risco 11 : Risco de mercado 

Uma das desvantagens do transporte marítimo é o tempo de transporte, muito mais do 

que o aéreo, por exemplo. Dado esse contexto, o mercado daquele produto específico 

pode ser um no momento da compra e outro no momento da chegada da mercadoria, 

talvez em um cenário positivo, melhora do mercado, talvez em um cenário negativo, 

piora do mercado. Nesse último contexto, o importador corre grande risco de prejuízo 

ao receber uma mercadoria com um custo maior do que seu valor de mercado ou com 

um lucro de tamanho insuficiente para fazer toda a operação valer a pena. Como se trata 

de um acontecimento influenciado pela economia do país, políticas governamentais, 

consumo da população, entre outros fatores, não há como evitar que esse evento 

negativo ocorra. A única forma de visualizá-lo é estudando o mercado e a economia em 

geral e fazer algumas previsões que ajudarão na tomada de decisão de importar ou não. 

        4.2 Questionário 

4.2.1 Elaboração do Questionário 

O questionário utilizado na pesquisa foi elaborado em três partes. A primeira parte se 

refere ao entrevistado, questionando-o sobre sua idade, formação, área de atuação, 

tempo de experiência. A segunda parte foca na empresa em que o entrevistado trabalha 

com questões a respeito da quantidade de funcionários, importação e faturamento anual. 

Por fim, a terceira parte do questionário é focada em risco e, portanto, pretende retirar 

do entrevistado informações sobre os riscos observados na empresa em que atua, riscos 

já vivenciados, prejuízos causados por riscos, ações tomadas para identificá-lo e reduzi-

lo.  
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O questionário foi inteiramente elaborado com intuito de coletar informações 

qualitativas, por isso o fato das perguntas serem feitas para respostas dissertativas. O 

intuito é analisar a história que cada um dos entrevistados possui com o fator risco de 

seu negócio. 

4.2.2 Respostas do Questionário 

O questionário foi aplicado em entrevistas pessoais e em respostas por e-mail, 

dependendo da disponibilidade e preferência do entrevistado. Vinte e cinco empresas e 

profissionais entre tradings, importadoras, despachos aduaneiros, transportadoras e 

representantes internacionais (brokers) foram contatados via telefone, como resultado, 

foram nove questionários respondidos completamente.  

Os dados coletados seguem tabulados abaixo: 

PARTE 1 : Dados do Entrevistados 

1.  Idade: 

Menos que 30 anos 22% 

Entre 30 e 40 anos 56% 

Mais que 40 anos 22% 

 

Tabela 6: Idade dos entrevistados 

FONTE: Elaboração própria 

2.  Empresa: 

Tradings 44% 

Serviços de Logística 11% 

Importadora 22% 

Outras* 22% 

* Entrevistados que não trabalham mais em empresas da área de importação, mas 

trabalharam um longo período no passado. 

Tabela 7: Empresas em que os entrevistados trabalham 

FONTE: Elaboração própria 

3.   Escolaridade: 44% dos respondentes se formaram em administração de 

empresas, a maioria restante se formou em diversos outros cursos. Apenas 22% 
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possuem especialização, mestrado e pós-graduação, mas nenhum deles em relações 

internacionais ou algo ligado à importação e comércio internacional. Fato este que 

chama a atenção, dado que nenhum dos entrevistados possui bacharel ou cursos na área. 

4.   Profissão e Área de atuação: Os dados coletados dessas duas questões não 

foram satisfatórios para uma análise relevante para essa pesquisa, portanto, não foram 

tabulados e analisados. 

5.   Tempo de trabalho na área: 66% dos entrevistados atuam na área de 

importação de 10 a 20 anos, fato que mostra que a maioria dos respondentes possui 

grande experiência na área, já tendo passado, possivelmente, por muitos casos de riscos 

em importações. Perante isso, pode-se considerar que as respostas coletadas por esse 

questionário são de boa qualidade por serem de profissionais atuantes e experientes no 

processo de importação. 

PARTE 2: Classificação do porte empresarial 

1.  Quantos funcionários tem sua empresa? 

Menos de 10 33% 

Entre 10 e 50 22% 

Mais que 50 45% 

 

Tabela 8 : Quantidade de funcionários das empresas 

FONTE: Elaboração própria 

Como pode ser visto na tabela acima, a maior parte das empresas possui porte médio a 

grande com mais de 50 funcionários. Fato que pode ser analisado que grande parte dos 

entrevistados trabalham em grandes empresas com grande influência e movimentação 

na área de importação de mercadorias no Brasil. 

2.  Qual o faturamento anual médio da sua empresa? 

Menor que R$500.000,00 22% 

Entre R$500.000,00 e R$5.000.000,00 22% 

Mais que R$5.000.000,00 56% 

Tabela 9 : Faturamento das empresas 

FONTE: Elaboração própria 
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Como já se pressupunha, após a resposta quanto a quantidade de funcionários das 

empresas, a maioria dos respondentes declararam que as empresas em que trabalham 

faturam mais de cinco milhões de reais por ano. Faturamento esse que ainda não a 

caracteriza como uma grande empresa, mas elas já fazem parte das médias empresas 

brasileiras. 

3.  Qual a movimentação, em quantidade de importações, que sua empresa 

efetua anualmente?  

Menos que 50 11% 

Entre 50 e 100 22% 

Mais que 100 67% 

Tabela 10: Quantidade de importações das empresas 

FONTE: Elaboração própria 

Os dados dessa pergunta, além de também já terem sido pressupostos pelos resultados 

da pergunta anterior com relação ao faturamento das empresas, mostra que quase 70% 

dos entrevistados trabalham em empresas com mais de 100 importações ao ano, ou seja, 

dez importações por mês, ou mais. Essa informação mostra que todos eles possuem 

grande contato e experiência com importação de mercadorias, tendo um grande número 

de casos já trabalhados, uma vez que, como vimos, a maioria trabalha de dez a vinte 

anos na área. 

PARTE 3 – Experiência e contato com o risco 

1. Quais são suas atividades cotidianas relacionadas à importação? 

As atividades relacionadas à importação dependeram muito da área da empresa em que 

o respondente era responsável e da quantidade de funcionários da empresa. Ou seja, 

quanto mais áreas a empresa possui, menor a abrangência das atividades que o 

respondente possui no processo da importação. 

Posto isso, 60% dos entrevistados tem suas atividades diretamente ligadas ao processo 

de importação, listadas abaixo: 

  Elaboração de contratos e propostas; 

 Contato com exportadores e agentes de carga; 

 Estudo da viabilidade da importação e planejamento da mesma (fiscal, 

logísticos e financeiro); 



54 
 

 Estudo fiscal e tributário da importação; 

 Desembaraços Aduaneiros; 

 Controle do embarque; 

 Apuração dos cálculos; 

 Prospecção de clientes; 

 Redução de custos e benefícios fiscais; 

 Acompanhamento da taxa de câmbio; 

 Assessoria e consultoria aos processos; 

 Logística nacional e internacional 

 

2. Existe risco nestas atividades? 

100% dos entrevistados responderam que sim, existem riscos nas atividades do processo 

de importação. Três respondentes aprofundaram a resposta explicando que: 

1) Toda atividade empresarial pressupõe risco  

2) O fato de ser um negócio feito 100% online – não há reuniões presenciais, visitas à 

empresa, toda a negociação e assinatura dos documentos é através da internet – o 

risco de fraude é muito grande. 

3) O fato de envolver transporte internacional abre para um leque de possíveis 

problemas que possam surgir.  

3. Se sim, como você identifica estes riscos potenciais? 

Pelo fato de cada respondente operar em diferentes áreas do processo, a percepção e 

identificação dos riscos também são vistas de maneira diferente. Por isso, foi feita uma 

análise qualitativa dos dados para que uma conclusão pudesse ser encontrada para essa 

questão. 

Verificou-se que os respondentes elencaram os riscos em itens, os quais seguem listados 

abaixo: 

 Risco de morosidade e entraves burocráticos durante o desembaraço; 

 Falta de infraestrutura e espaço livre em armazéns e portos; 
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 Atrasos na entrega sejam por parte do fornecedor ou por atraso do navio 

(mudança de rota, ataques, acidentes); 

 Avarias na mercadoria provocadas pelo transporte; 

 Greves alfandegárias; 

 Problemas nos canais aduaneiros; 

 Roubo da mercadoria; 

 Falta de mercadoria para venda no mercado como consequência do evento 

negativo ocorrer; 

 Risco cambial; 

 Variação de preços nos serviços logísticos; 

 Não pagamento do cliente (no caso de tradings); 

 Queda internacional do preço da mercadoria; 

 Qualidade fora dos parâmetros negociados; 

 Aumento inesperado de alíquotas dos impostos envolvidos; 

 Mudança no mercado interno seja em preço ou demanda durante o gap entre 

compra e recebimento da mercadoria; 

 Documentos de importação; 

 Fraude; 

 Leis de importação como NCM, lista da CAMEX, lei anti-dumping. 

 

Verificou-se que os riscos relatados pelos entrevistados se encaixam em quatro 

categorias diferentes. Percebeu-se, ainda, que o país de destino, ou seja, o país 

importador, interfere diretamente na quantidade e gravidade dos riscos que a empresa 

enfrenta. Isso porque, a maior quantidade de riscos apontados pelos respondentes está 

na categoria de governo e a segunda está na logística. Na figura 2 abaixo é possível 

visualizar as principais categorias de riscos apontadas pelos entrevistados: 
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Figura 2: Riscos de importação segundo os entrevistados 

FONTE: Elaboração própria 

4. Você calcula esse risco?  

Sim 44% 

Não 56% 

 

Tabela 11: Cálculo do risco pelos entrevistados 

FONTE: Elaboração própria 

 

Dos nove respondentes, três responderam que não calculam e dois responderam ser 

difícil o cálculo do risco, mas que todo erro que possa gera-lo deve ser penalizado. O 

interessante no resultado dessa questão é verificar que, apesar de exatamente todos os 

respondentes afirmarem que existe risco em suas atividades, mais da metade deles não 

calcula esse risco. 

Outro ponto importante a ser mencionado, é o fato de que não há relação entre a idade e 

tempo de trabalho na área com as respostas, ou seja, não é uma questão de experiência 

com as etapas de uma importação e sim falta de informação e análise profunda sobre os 

processos envolvidos. Além disso, encontrou-se uma relação entre o cálculo dos riscos, 

pelos respondentes, e a porcentagem de importações realizadas nas quais eles 
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identificam risco, ou seja, aqueles que não calculam o risco acreditam que ele exista em 

uma pequena porcentagem das importações que sua empresa realiza, enquanto, por 

outro lado, os entrevistados que calculam o risco apontam-no em uma grande parte de 

suas importações. 

5. Considerando as seguintes etapas de importação, identifique quais 

envolvem maior risco: 

Etapas de importação Porcentagem 100% = 

20 

Atuação do 

importador 

Negociação de compra e venda 10% Grande 

Elaboração de contratos 

internacionais 

5% Grande 

Transporte 20% Pequena 

Desembaraço 20% Pequena 

Pagamento 10% Grande 

Taxas de câmbio 20% Pequena 

Outras 15% - 

 

Tabela 12: Etapas da importação com maior risco para os entrevistados 

FONTE: Elaboração própria 

Como podemos verificar na tabela 12, as etapas transporte, desembaraço e taxa de 

câmbio tiveram o mesmo número de identificações como as que apresentam maior risco 

durante o processo. Fazendo uma comparação com as atividades do respondente na 

empresa e suas respostas, não houve paridade, ou seja, foi descartado o fato de que os 

riscos identificados condizem com os envolvidos nas etapas em que o respondente é 

responsável. A terceira coluna da tabela foi criada para que fosse feita uma comparação 

entre as atividades apontadas com maior risco e a atuação dos respondentes nessas 

atividades. A etapa de menor índice de apontamento (elaboração de contratos 

internacionais com 5% das respostas) e as subsequentes (negociação e pagamento com 

10% das identificações), coincidentemente, são etapas em que o respondente atua em 

grande parte, diferentemente das outras, apontadas com maior risco, em que qualquer 

evento negativo que ocorra não é de responsabilidade do importador ou da empresa 

importadora. Outro fato identificado na análise é que aqueles que alegaram não calcular 

o risco ou ser difícil calculá-lo identificaram as etapas de menor atuação do importador 
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como as de maior risco, e os que declararam calcular o risco identificaram as de maior 

atuação do importador como maior risco. 

Comparando as respostas dessa pergunta com as respostas da pergunta 3 foi verificado 

que 44% dos respondentes não identificaram os mesmos riscos nas duas questões, uma 

taxa relativamente alta para um questionário focado no tema. É importante verificar que, 

quando os entrevistados se deparavam com as alternativas de riscos em certas 

atividades, eles incluíram mais riscos potenciais em suas respostas, o que pode ser 

verificado que eles não tem consciência de todos os riscos potenciais que podem 

enfrentar em um processo de importação. 

6. Conte uma situação em que o risco não foi previsto e o evento negativo 

ocorreu. Quais foram as consequências? 

As respostas a essa pergunta foram bastante associadas aos riscos identificados pelos 

respondentes na questão 3 do questionário. Pelo fato de já terem tido a experiência 

negativa do evento ocorrido, eles identificaram tal situação como um risco potencial. 

Abaixo foi sintetizado as maiores ocorrências identificadas nas respostas: 

 Dano ou roubo da mercadoria 

 Atraso no transporte 

 Leis e impostos governamentais 

- Mudança na alíquota 

- Atraso na licença de importação 

- Demora no desembaraço 

- Greves 

Pode-se verificar que, em termos de experiências com o acontecimento de eventos 

negativos, todos os respondentes declararam histórias com fatos parecidos, mantendo a 

maioria nas categorias de transporte e governos descritas na questão 3 acima. 

Um dos respondentes deu como exemplo um caso de uma máquina importada, pela 

empresa, que chegou ao Brasil, enferrujada por ter sido má acondicionada pelo 

fornecedor, ou seja, provavelmente o container não era refrigerado, ou se era, não na 

temperatura correta. O entrevistado conta, que o seguro foi acionado, o que gerou custo 

de tempo e dinheiro para a franquia, além do fato de não ter a máquina no momento 

programado. A empresa encomendou outra e começou todo o processo novamente 
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tempo um atraso de seis meses entre quando a primeira máquina deveria ter sido 

instalada na fábrica e quando a segunda máquina foi realmente instalada. 

Um greve na Receita Federal afetou o desembaraço aduaneiro de alguns processos de 

importação da empresa. Como consequência a empresa enfrentou falta de produtos que 

foram importados especificamente para um projeto, atrasando as entregas do mesmo. 

Um outro exemplo interessante foi a mudança da rota do navio, sem aviso prévio, que 

transportava um container da empresa. A mudança gerou um atraso na chegada dos 

produtos importados para uma obra, que foi adiada como consequência. O atraso 

também afetou a taxa de câmbio causando aumento nos custos de todo o processo de 

importação. 

Um último exemplo foi de um importador que teve a alíquota de importação de seu 

produto aumentada de 10% para 200%, a título de proteção à indústria nacional, durante 

o espaço entre a compra e a chegada do produto. Sem prever esse aumento de custos, a 

empresa teve que esperar cerca de 3 meses até o mercado ajustar os preços do produto 

para diminuir o prejuízo. 

Concluindo, nesses poucos exemplos citados acima é perceptível como o acontecimento 

de um evento negativo em qualquer etapa de uma importação pode prejudicar a 

empresa, não somente com o aumento de custos financeiros, mais atrasos de obras, 

projetos, além do prejuízo da imagem da empresa perante seus stakeholders. 

7. Como a sua empresa se previne contra possíveis riscos em uma operação de 

importação? 

A diferença na atuação das empresas teve como consequência uma diversificação com o 

modo como cada um lida com a prevenção dos riscos, como listado abaixo: 

 Contratação e qualificação de profissional especializado em estudo para maior 

conhecimento do processo e possíveis riscos presentes nele; 

 Análise e acompanhamento da conjuntura econômica interna e externa (foco nos 

riscos cambiais e de mercado interno); 

 Formação de estoques de segurança; 

 Contratação de seguros; 

 Estabelecimento de parcerias com fornecedores e despachantes; 
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 Histórico de clientes e fornecedores 

As maneiras mais citadas de prevenção de risco foi a de análise econômica e de 

histórico, seja de fornecedores, clientes ou prestadores de serviços. Todos os 

respondentes demonstraram grande preocupação da “pessoa”, seja ela física ou jurídica, 

com quem estão lidando. E para tanto, a maioria respondeu que faz uma análise e tenta 

parcerias com bons fornecedores e prestadores de serviços aduaneiros, de transporte, 

documental, além de analisar para quem estão vendendo a mercadoria. Uma resposta 

que chama a atenção é preocupação em verificar a economia e política, tanto no Brasil, 

no caso país importador, como dos outros países exportadores e da conjuntura 

internacional pelo fato da influência desses fatores em mudanças na taxa de câmbio, 

atrasos no embarque, alíquotas e taxas de importação, entre outros. A resposta foi bem 

observada pelo fato de poucos se aterem a esse fato que empiricamente pode antecipar 

ao importador o acontecimento de algum evento negativo. 

Já se sabe que 100% dos respondentes declaram que existem riscos em suas atividades. 

Apenas um entrevistado respondeu negativamente a essa questão, ou seja, afirmou que 

não se previne contra os riscos. A partir desses fato, foi feita uma comparação entre as 

respostas da questão 4 com as dessa questão. Como resultado, pode-se perceber que a 

grande maioria dos respondentes afirmam que existem riscos nas atividades de 

importação e que eles se previnem contra eles, entretanto, mais da metade dos 

respondentes não calculam esses riscos. Outra análise feita foi a comparação com as 

respostas dessa questão com a questão 3. Como resultado, percebeu-se que não houve 

paridade entre os riscos apontados na questão 3 e as ações para preveni-los expostas 

nessa questão, ou seja, na questão 3 os respondentes apontavam tais riscos, entretanto, 

na questão 7 as ações de prevenção não eram relacionados a eles na maioria das 

respostas. 

Como conclusão a essas análises, pode-se levantar as seguintes hipóteses: 

1.  Os respondentes sabem que existe risco, mas não sabem onde eles estão ou 

como calculá-los, mas imaginam ou tem consciência de como preveni-los, 

respondendo à questão 7 de maneira equivocada, dado que eles não se previnem 

contra os riscos mas sabem que deveriam. 
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2.  As respostas da questão 7 foram dadas a partir do conhecimento dos 

respondentes sobre o assunto e não a partir da realidade de suas ações, ou seja, 

as respostas não condizem com as ações dos entrevistados. Isso porque, as 

respostas não condizem com as respostas sobre apontamento de riscos e 

 atividades com maior risco. 

8. Percentualmente, em quantas importações de sua empresa você encontra 

uma situação de risco? Tabulação dos dados. 

Respondente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Resposta 7% 40% N.D.* 70% 1% 60% 2% 100% 20% 

Calcula o risco N S N N S N N S S 

*O entrevistado declarou não possuir essa informação 

Tabela 13:Porcentagem das importações realizadas pelos entrevistados com risco 

FONTE: Elaboração própria 

Foi acrescentado uma linha com as respostas sobre o cálculo de risco da empresa para 

que fosse feita uma comparação entre a percepção da existência do risco nas 

importações e a preocupação com seu cálculo. Lembrando que na pergunta 2, em que os 

entrevistados foram questionados sobre a existência de risco nas atividades, 100% 

responderam que existem. Entretanto, após serem questionados sobre o cálculo desses 

riscos, com algumas exceções, os respondentes que declararam não calcular os riscos 

são os mesmos que alegam haver risco em menos de 10% das importações da empresa, 

enquanto que aqueles que calculam os riscos, acreditam que existe risco em mais de 

20% de suas importações. 

4.2.1 Riscos Identificados Fluxograma x Questionário 

Nesse item foi feita uma comparação entre os riscos identificados no fluxograma feito e 

exposto no item 3.1.2 mais acima e os riscos identificados nas respostas do questionário 

aplicado. 

Ficou evidente que tanto no mapeamento quanto no questionário as etapas que possuem 

maior risco foram: 

 Documentação, 

 Transporte, 
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 Taxa de câmbio, 

 Governo, 

 Economia interna brasileira, 

O que, na verdade, englobam todo o processo de uma importação. É importante notar 

que não foram todos os respondentes que identificaram riscos em todas essas etapas, 

como mostra o fluxograma, mas algum deles, em algum momento do questionário 

comentou sobre os riscos nessas etapas. 

É notável, também, que os entrevistados focaram muito a presença do risco no 

transporte, citado na maiorias das respostas coletadas. Riscos como avaria na 

mercadoria, mudança da rota do navio, atraso no transporte, má acomodação dos 

produtos nos containers, foram citados em 77% das respostas contabilizadas no 

questionário. Já no fluxograma, o risco em transporte foi identificado em menos de 30% 

dos riscos totais apontados durante o processo. Pode-se concluir que, na prática, os 

riscos ligados ao transporte são os mais danosos para a empresa, e os que mais 

inesperados, logo, são os mais lembrados. 

O interessante de notar é que, com exceção das greves alfandegárias e das leis e 

impostos de importação, todos os riscos identificados no fluxograma foram citados nas 

respostas do questionário. Apesar desse fato, é perceptível que o mapeamento do 

processo de importação não conseguiu expressar os riscos potencias das etapas, tanto 

quanto a análise das respostas do questionário o fez. As consequências são claramente 

mais expostas no questionário do que no fluxograma. 

Por outro lado, pode-se analisar também que os respondentes não se ativeram tanto às 

etapas de documentação, bastante trabalhada no fluxograma, seja a documentação 

inicial, Purchase Order e Proforma, seja pelos documentos de embarque ou a chegada 

da documentação original no banco. Uma hipótese para essa diferença ter ocorrido, é 

que a parte documental do processo é de responsabilidade do despachante aduaneiro que 

é contatado diretamente pelo broker ou representante internacional da própria empresa. 

A questão é que, na maioria das vezes, o cliente só é comunicado de um problema 

documental quando as consequências já são muito graves, não tendo, então, consciência 

de que pequenos atrasos e erros na parte documental demandam tempo e custos 
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financeiros, mesmo que baixos. Como somente um dos entrevistados era despachante 

aduaneiro, a etapa documental não foi muito lembrada nas respostas do questionário. 

O fluxograma mostra passo a passo todas as etapas de um processo de importação, 

como todo mapeamento de processos deve ser, claro, mas o ponto é que, como nenhum 

dos respondentes apontaram todos os riscos apontados no fluxograma, conclui-se que 

este é essencial para que os profissionais da área tenham uma visão macro do processo e 

entendam todos os potenciais riscos a que estão sujeitos em cada uma das importações 

que decidem fazer. 

Pode-se verificar também que a maioria os riscos apontados no fluxograma é de 

responsabilidade o importador, como a checagem dos documentos, formulação de bons 

contratos de compra para que as expectativas entre as partes sejam documentadas, 

acompanhamento do embarque, contratação de frete interno para transporte da 

mercadoria do porto até a empresa. Já nos questionários, os riscos identificados são de 

responsabilidades de terceiros, como atraso do exportador no embarque, variação da 

taxa cambial, avaria das mercadorias no transporte, mudança da rota do navio, entre 

outras descritas e analisadas na questão 5 da parte 3 do questionário. 

De fato, não há nada de errado nessa diferença. Alisando essa informação, pode-se ver 

que um completa o outro, os riscos encontrados na prática de um mapeamento de 

processos, e os riscos na prática vivenciada pelos profissionais da área. Como o 

fluxograma é o mapeamento dos processos de uma importação, muitos riscos, indiretos 

ao processo, provindos de terceiros, não aparecem nas etapas. Por outro lado, no dia a 

dia, os riscos mais preocupantes para os profissionais são aqueles que eles que possuem 

controle, provindos de terceiros – exportadores, transportadoras, governo, etc. –, 

justamente indiretos que não aparecem quando os processos foram mapeados no 

fluxograma. 

5 CONCLUSÃO 

Esta monografia estudou os riscos potenciais em um processo de importação de 

mercadoria. Os resultados obtidos mostram que os profissionais da área não estão 

preparados para identificar os riscos e calculá-los.  
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Identificou-se que os profissionais da área de importação não conseguem visualizar 

todos os riscos que um processo pode trazer, já que suas respostas eram restritas a sua 

área ou a alguma experiência negativa que o entrevistado presenciou. Além disso, foi 

constatado pelas respostas dos questionários que a maioria dos respondentes não 

calculam os riscos de uma importação, mesmo após 100% deles confirmarem que existe 

risco em suas atividades. Apesar disso, eles foram controversos dizendo que se 

previnem do risco, mas com respostas que não condiziam muitas vezes com os riscos 

apontados em questões anteriores.  

É importante verificar que os riscos levantados na pesquisa por observação, através do 

fluxograma, pertencem a mesma área que os riscos apontados pelos entrevistados na 

respostas do questionário da pesquisa de campo. Apesar disso, é relevante lembrar que 

nenhum dos respondentes identificou todos os riscos envolvidos em um processo de 

importação de mercadorias, ao contrário do fluxograma, que identificou riscos em todas 

as etapas do processo. Esse fato mostra que o fluxograma irá ajudar muito aos 

profissionais da área ampliarem sua visão com relação ao risco de cada operação, pois 

serão guiados pelo mapeamento que definirá todos os riscos potenciais apontados em 

cada etapa.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho atingiu os objetivos propostos em sua primeira parte e mostrou que a 

pesquisa feita é necessária para a atuação em importações.  

6.1 Limitação do estudo 

Apesar de ter alcançado seus objetivos, o presente trabalho teve limitações, como ocorre 

na maioria dos trabalhos científicos. A grande limitação foi  o número de respostas do 

questionário coletadas. Apesar de vinte e cinco empresas terem sido contatadas, muitas 

não deram retorno. Pelo fato dos entrevistados precisarem ser profissionais atuantes na 

área, a quantidade de pessoas a serem contatadas para responderem ao questionário se 

restringiu, dificultando que um grande número de respondentes fosse atingido.  

Outra questão foi a literatura que se prende muito ao risco cambial, fornecendo poucas 

informações a respeito dos outros riscos envolvidos no processo, como foi verificado 

nos resultados desse trabalho.  
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6.2 Implicações gerenciais e sugestões para estudos futuros 

Os resultados obtidos nessa monografia podem ser úteis para um grande leque de 

profissionais e empresas que atuem no setor de importação. Essa pesquisa é válida para 

tradings, importadoras, despachantes aduaneiros, empresas de logística internacional, 

corretores de câmbio, representantes internacionais e brokers. Inclusive, para iniciantes 

que pretendem seguir carreira na área, seja como prestadores de serviço, dentro de 

qualquer etapa do processo, ou como importador direto.  

Essa monografia se mostrou bem completa em questão de base teórica e dados práticos 

para a obtenção de bons resultados. O próximo passo aconselhado seria uma pesquisa 

focada no cálculo de todos os riscos identificados nesse trabalho. Isso porque, foi claro 

o gap que existe entre os profissionais da área com relação à importância do cálculo do 

risco de cada operação e, principalmente, como fazê-lo.  
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GLOSSÁRIO 

Definições importantes: 

1.  Demurrage: É praticamente uma multa que se paga pelo atraso na carga ou 

descarga de uma mercadoria. Os valores, geralmente, são cobrados a taxas 

diárias e são definidos em contratos no momento do aluguel do frete, assim 

como o prazo do lay-time, período de contratação do frete que inclui carga e 

descarga. É comum nos contratos de importação e exportação haver uma 

definição de limite de demurrage que uma das partes arcará. 

2.  Desembaraço Aduaneiro: É o passo final de uma importação e o passo 

seguinte ao despacho aduaneiro. É quando a alfândega aprova e libera a entrada 

da mercadoria no país, ou a saída dela, no caso de exportação. Após o 

desembaraço aduaneiro a operação de importação está finalizada e a mercadoria 

está liberada para ser retirada pelo importador. 

3.  Armazém Alfandegário: É um espaço dentro do porto em que as mercadorias, 

geralmente em containers, ficam guardadas esperando para serem 

desembaraçadas, ou seja, liberadas para retirada do importador responsável. 

Geralmente, são os despachantes aduaneiros que alugam os armazéns 

alfandegários para as mercadorias ao qual foi contratado para desembaraçar. O 

armazém alfandegário pode ser público, sem taxa, ou privado. 

4.  Incoterms: É um conjunto de regras que são definidos no momento da 

negociação da compra em que é delimitado a responsabilidade pela mercadoria 

para cada uma das partes. Foram definidas algumas siglas que definem desde 

total responsabilidade (desde a saída da empresa exportadora até a chegada na 

empresa importadora) do exportador até total responsabilidade do importador. 

Os incoterms mais comuns são FOB (free on board), no qual fica estabelecido 

que a mercadoria é de responsabilidade do exportador até a entrega no porto de 

origem e o CIF (cost, insurance and freight), no qual se estabelece que a 

mercadoria é de responsabilidade do exportador até a chegada da mercadoria no 

porto de destino. 

5.  Invoice: É o primeiro documento de uma importação. É a invoice que irá 

descrever no papel tudo o que foi negociado e determinado entre as partes 
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durante o processo de compra. É com esse documento que o exportador tem a 

certeza de que o importador assumiu um compromisso de compra de sua 

mercadoria e, também, quando o importador tem a certeza de que o exportador 

assumiu o compromisso de produção e embarque da mercadoria por certo valor, 

em certo prazo de tempo. 

6.  Swift: É um comprovante de pagamento internacional. O swift é usado como 

prova enviada para o exportador de que o pagamento foi feito pelo importador e 

que, logo, a mercadoria pode ser liberada/embarcada ou que a compra já está 

totalmente paga. 
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ANEXO - QUESTIONÁRIO 

PARTE 1 : Dados do Entrevistados 

Nome: 

Idade: 

Empresa: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Área de atuação: 

Tempo de trabalho na área: 

PARTE 2: Classificação do porte empresarial 

1) Quantos funcionários tem sua empresa? 

(  ) menos que 10 

(  ) entre 10 e 50 

(  ) mais que 50 

2) Qual o faturamento anual médio da sua empresa? 

(  ) menor que R$500.000,00 

(  ) entre R$500.000,00 e R$5.000.000,00 

(  ) mais que R$5.000.000,00 

3) Qual a movimentação, em quantidade de importações, que sua empresa 

efetua anualmente?  

(  ) menos que 50 

(  ) entre 50 e 200 

(  ) mais que 200 

PARTE 3: Experiência e contato com o risco 

1) Quais são suas atividades cotidianas relacionadas à importação? 

2) Existe risco nestas atividades? 

3) Se sim, como você identifica estes riscos potenciais? 

4) Você calcula essse risco? 

5) Considerando as seguintes etapas de importação, identifique quais 

envolvem maior risco: 

a.  Negociação de compra e venda 

b.  Elaboração de contratos internacionais 

c.  Transporte 
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d.  Desembaraço 

e.  Pagamento 

f.   Taxas de cambio 

g.  Outras (por favor, descreva-as) 

6) Conte uma situação em que o risco não foi previsto e o evento negativo 

ocorreu. Quais foram as consequências? 

7) Como a sua empresa se previne contra possíveis riscos em uma operação de 

importação? 

8) Percentualmente, em quantas importações, das que você está vinculado, 

você encontra uma situação de risco ? 

 


