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Introdução

Importar produtos e matérias-primas é uma prática cada 

vez mais comum no Brasil. A facilitação do comércio 

exterior e a grande oferta de produtos no ambiente 

internacional têm incentivado empresários a adotar a 

importação como atividade rotineira.

No entanto, muitos gestores e donos de empresas ainda têm dúvidas e receios 

quanto ao processo de importação.

» "Minha empresa pode importar?";

» "Qual a documentação necessária?";

» "Quanto custa nacionalizar um produto?".

Essas e muitas outras perguntas costumam surgir na mente de quem cogita a 

hipótese de iniciar aquisições em território estrangeiro.

Pensando nisso, preparamos este guia de importação para iniciantes. Nos 

próximos capítulos, você vai entender melhor sobre quem pode importar, quais 

os tipos de importação existentes, que sistemas são utilizados e quais 

documentos são necessários. Finalmente, você vai entender como é possível 

obter ajuda para dar início às importações na sua empresa. Está pronto para 

começar? Continue acompanhando e boa leitura!
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Introdução

Quem pode importar?

Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem 

importar produtos para o Brasil. As pessoas físicas, no 

entanto, só têm autorização legal para importar itens para 

consumo próprio, não sendo permitida a revenda.

Na prática, sabemos que não é bem assim que acontece. 

Muitas pessoas importam para revender, mas perder as 

mercadorias e o dinheiro investido é um risco constante.

Já as pessoas jurídicas podem facilmente legalizar suas importações para 

vários fins, como:

» consumo próprio;

» revenda para o consumidor final;

» fornecimento para outras empresas.

A importação é acessível para microempreendedores individuais e empresas 

de todos os portes. As grandes empresas já utilizam a importação com 

frequência e tiram proveito dos itens produzidos no exterior, que são mais 

baratos e têm, muitas vezes, qualidade superior.

Nos últimos anos, porém, cada vez mais empresários de pequeno e médio 

porte têm percebido as vantagens de comprar produtos e  matérias-primas

fora do Brasil.

A tendência de importar cresce, devido a diversos fatores. Primeiramente, a 

China, os Estados Unidos e alguns países europeus continuam se destacando 

no mercado internacional e são capazes de oferecer preços muito 

competitivos.
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Introdução

Quem pode importar?

Pode parecer clichê, mas a verdade é que, em vários segmentos, realmente 

ficou impossível competir com os produtos estrangeiros, especialmente os 

chineses. 

Além disso, os esforços brasileiros para desburocratizar os processos de 

comércio exterior surtiram efeito e, atualmente, é possível importar e exportar 

com poucos passos.

Finalmente, o aumento do número de profissionais qualificados no ramo de 

comércio exterior faz com que essas atividades possam acontecer em todos os 

tipos de empresas, sejam elas pequenas ou grandes.

De maneira geral, a importação é potencialmente vantajosa para empresas de 

todos os portes e em todos os segmentos. Ela pode ser feita de maneira legal e 

eficiente, trazendo benefícios para quem decide importar. Dependendo dos 

interesses de quem importa, há diferentes modalidades para o processo.



08

Quais as modalidades
de importação?



09Quais as modalidades de importação?

As importações são divididas em três modalidades:

» importação por conta própria;

» importação por conta e ordem de terceiros;

» importação por encomenda.

De qualquer maneira, haverá um agente importador que será responsável por 

toda a documentação do processo e deverá se reportar à Receita Federal para 

pagamento de tributos e despacho aduaneiro.

Confira como funciona cada uma das modalidades!
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IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA

Nesse caso, o importador é também o dono da mercadoria, ou seja: a própria 

empresa cuida de todo o processo e adquire mercadoria no exterior para seu 

uso ou revenda. Devem ser utilizados recursos financeiros próprios para a 

negociação e aquisição de mercadorias nessa modalidade.

Na importação por conta própria, a companhia importadora não precisa 

identificar previamente o destino ou os compradores para aquela mercadoria. 

Ela pode, simplesmente, adquirir artigos para compor seu estoque.

IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS

Na importação por conta e ordem de terceiros, a empresa que deseja 

importar — denominada adquirente — contrata uma empresa para realizar o 

serviço de importação — denominada importadora ou trading. A adquirente 

disponibiliza os recursos financeiros e é considerada a proprietária da 

mercadoria.
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A empresa importadora, por sua vez, fica responsável por:

» realizar os trâmites legais;

» recolher impostos;

» emitir documentos;

» realizar todo o processo de desembaraço aduaneiro junto à Receita 

Federal.

Assim, a empresa importadora atua em nome da adquirente visando 

nacionalizar os produtos. 

Essa atuação pode se limitar aos trâmites burocráticos ou incluir, também, toda 

a negociação comercial, contratação de transporte e outros serviços 

relacionados à compra de artigos no exterior.
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IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA

Na importação por encomenda, a empresa importadora adquire produtos com 

recursos próprios e realiza todos os trâmites. No entanto, diferente da 

importação por conta própria, o importador precisa ter um comprador 

previamente definido, chamado de encomendante.

Assim, o importador faz toda a negociação comercial, realiza a compra, 

nacionaliza os produtos e, finalmente, os revende para quem encomendou. 

Essa transação é firmada entre encomendante e importador por meio de 

contrato que deve ser vinculado à Receita Federal. 

É importante saber que, em qualquer uma das modalidades, todas as partes 

envolvidas precisam estar devidamente registradas e autorizadas pela Receita 

Federal. Essa autorização é feita por meio do Radar Siscomex.
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o que é isso?



O Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, é uma plataforma que 

integra os registros das atividades de comércio exterior e permite o seu 

acompanhamento, tanto por quem importa e exporta quanto pelos órgãos 

públicos responsáveis.

A gestão do sistema é feita em conjunto pela Secretaria de Comércio Exterior, 

Secretaria da Receita Federal e pelo Banco Central do Brasil. Ele foi criado para 

simplificar e informatizar a documentação de importações e exportações, 

substituindo os antigos formulários manuais e extremamente burocráticos.

Para ter acesso ao Siscomex, os interessados em importar precisam antes se 

habilitar junto à Receita Federal. Essa habilitação é feita utilizando o sistema 

RADAR — Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes 

Aduaneiros.

14Radar Siscomex: o que é isso?

Salvo algumas exceções, a grande maioria das importações 
realizadas por pessoas jurídicas precisa, obrigatoriamente, ser 
registrada no Siscomex.

’’



Antes de importar, a empresa precisa procurar a Receita Federal, apresentar 

alguns documentos e requerer a habilitação para comércio exterior.

A habilitação no RADAR tem a finalidade de verificar:

» a idoneidade da companhia;

» a inexistência de débitos;

» a capacidade financeira;

» o recolhimento de impostos;

» a regularidade do negócio de maneira geral.

Após análise e aprovação no RADAR, a Receita concede a autorização e 

permite o cadastramento de uma senha para acesso ao Siscomex.

15Radar Siscomex: o que é isso?



A autorização é concedida com base na natureza e no tamanho da companhia. 

Há três categorias de autorização para pessoas jurídicas, que são:

» Expressa: permite realizar operações de importação, cujo somatório de 

valores seja inferior ou igual a US$50 mil, em cada período consecutivo de 6 

meses;

» Limitada: permite realizar operações de importação, cujo somatório de 

valores seja inferior ou igual a US$150 mil, em cada período consecutivo de 

6 meses; concedida a empresas cuja estimativa da capacidade financeira 

seja superior a US$50 mil e igual ou inferior a US$150 mil;

» Ilimitada: permite realizar operações de importação acima US$150 mil, 

caso a sua capacidade financeira estimada seja superior a tal montante.

Por meio do Siscomex, o importador registra todos os dados da mercadoria e 

da transação, apura os impostos, solicita autorizações e licenças e emite todos 

os documentos necessários para as transações de importação.

16Radar Siscomex: o que é isso?



Também pelo Siscomex, os órgãos públicos — como Receita Federal, Banco 

Central, IBAMA, ANVISA, Ministérios da Saúde e da Agricultura, entre outros 

— checam a documentação, verificam a legalidade da transação e autorizam a 

entrada dos produtos no território brasileiro.

Assim, o Radar/Siscomex é indispensável para quem pretende importar e 

integra todas as empresas e as repartições públicas envolvidas nas operações.

Entre os documentos emitidos no Siscomex para a importação de produtos, 

estão a Declaração de Importação (DI) e o Licenciamento de Importação (LI).

A DI é formulada pelo importador e contempla informações sobre quem está 

importando (importador, adquirente e encomendante) e sobre a carga (peso, 

dimensões, origem, fabricante, etc.).

Já o LI é solicitado pelo importador e analisado por um dos órgãos anuentes. 

No próximo capitulo, explicaremos mais sobre o que é e como funciona o 

Licenciamento de Importação.

17Radar Siscomex: o que é isso?
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Licenciamento
de Importação (LI)



Via de regra, a maioria das importações brasileiras está dispensada do 

licenciamento de importação. Isso quer dizer que, em muitos casos, o 

importador não precisa solicitar o licenciamento; basta que ele registre a DI 

para iniciar o despacho aduaneiro. Em seguida, as informações descritas na DI 

são checadas pelo fiscal responsável.

Por outro lado, o licenciamento é obrigatório em algumas ocasiões e a não 

obtenção do documento caracteriza uma irregularidade passível de punição.

Entre os produtos que exigem o LI estão, por exemplo, alimentos e 

medicamentos. A verificação da exigência pode ser feita utilizando a 

classificação fiscal ou Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) do produto.

19Licenciamento de Importação (LI)

Primeiramente, precisamos entender o conceito de despacho aduaneiro. O 

despacho é um processo pelo qual as autoridades aduaneiras verificam a 

veracidade dos dados declarados pelo importador e o pagamento dos impostos 

devidos. Se tudo estiver em ordem, a mercadoria é liberada.

Quando o licenciamento for necessário, ele deve ser registrado 
antes do embarque ou depois, dependendo da classificação do 
produto. O LI é um documento que funciona como uma 
autorização para que determinados produtos sejam importados. 
Quando exigido, ele é um componente indispensável para a 
realização do despacho aduaneiro.

’’
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A NCM é um código numérico utilizado para classificar todas as mercadorias 

comercializadas internacionalmente. Além da verificação sobre a necessidade 

do LI, ela também serve para apurar as alíquotas de impostos aplicáveis a cada 

item.

Após efetuado o registro do LI no Siscomex, o importador precisa aguardar a 

autorização do órgão anuente. Esses órgãos são responsáveis pela aprovação 

de entrada de certos produtos. Eles podem ser, por exemplo:

» o Ministério da Saúde;

» o Ministério da Agricultura ou;

» a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

De qualquer maneira, o enquadramento da mercadoria em uma NCM, o 

preenchimento da Declaração de Importação e da Licença de Importação e os 

demais trâmites do comércio exterior requerem conhecimentos e experiência 

específicos. Por isso, muitas empresas preferem contratar serviços 

especializados em comércio exterior para realizar as atividades de importação.
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Por que uma empresa
especializada pode ajudar?
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Especialmente se você e a sua empresa não possuem 

grande conhecimento sobre importação, contratar uma 

empresa especializada é uma opção muito vantajosa.

Primeiramente, você conta com uma consultoria de pessoas experientes, 

acostumadas a lidar com o Siscomex e toda a documentação pertinente. Isso 

tudo sem ter que fazer altos investimentos para contratar mão de obra 

capacitada.

Apesar de o Siscomex ter facilitado muito a troca de informações, os 

procedimentos de importação ainda precisam seguir legislações e regras 

específicas. A falta de alguma informação, por menor que seja, pode 

desencadear atrasos na liberação da mercadoria por parte da Receita Federal e 

das demais autoridades aduaneiras.

Ao contar com uma empresa parceira, as responsabilidades ligadas às áreas 

fiscal e aduaneira passam a ser cuidadas por ela. Ou seja, você tem mais tempo 

para focar na atividade principal da sua empresa e agregar mais valor aos seus 

produtos e serviços.

Além disso, a contratação de uma empresa especialista em 
comércio exterior garante que os impostos sejam recolhidos da 
maneira correta, garantindo a legalidade da operação.

’’



23Por que uma empresa especializada pode ajudar?

Manter uma equipe interna de comércio exterior tem um custo elevado, 

especialmente se você busca bons profissionais. Em contrapartida, ao 

terceirizar o setor você é capaz de contratar de acordo com a sua demanda e 

tem acesso a uma equipe completa de profissionais, capazes de atuar em todas 

as etapas da importação.

Por todos esses fatores, uma empresa de comércio exterior pode ser sua 

grande aliada na busca por conhecimento, agilidade e segurança nas 

importações.
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A importação é acessível para empresas de todos os portes e não precisa, 

necessariamente, de grandes investimentos ou adaptações. A compra de 

produtos estrangeiros permite frequentemente obter menor custo ou maior 

qualidade para as suas operações. Por isso, considere a possibilidade de 

começar a importar o quanto antes.

Dependendo dos seus interesses, a importação pode ser feita pela sua empresa 

ou por uma empresa parceira. De qualquer maneira, você precisará se habilitar 

junto à Receita Federal e obter algumas autorizações. Esse processo, assim 

como todos os trâmites de importação, é realizado mais facilmente com a ajuda 

de pessoal especializado.

Contratar uma empresa de comércio exterior costuma ser uma solução muito 

atrativa. A terceirização dos serviços de comércio exterior ajuda a gerar 

economia e mais eficiência nas transações internacionais. E então, seu negócio 

está pronto para começar a importar?


