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Introdução

Exportação e importação nunca foram assuntos fáceis. 

Aliás, nem mesmo entre os empreendedores esses tópicos 

costumam ser amplamente discutidos.

No Brasil, muitas empresas têm produtos com alto potencial de exportação, 

mas ainda não descobriram como podem  O mesmo ocorre em exportar.

relação à importação. Os gestores e donos de organizações buscam — e 

encontram — oportunidades para trazer  e mercadorias mais matérias-primas

baratas. Só que, muitas vezes, esbarram nos trâmites e processos necessários 

para colocar o comércio internacional em prática.

Nós compreendemos essas dificuldades e, por isso, criamos este e-book. Nosso 

objetivo é ajudar você a aprender sobre alguns pontos fundamentais, como: o 

que é a nacionalização de produtos, para que ela serve e qual é sua 

importância.

Ficou interessado no tema? Então, continue acompanhando!
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Importação simplificada X Importação corporativa

Existem, basicamente, dois tipos de importação que quem 

pretende trabalhar com a nacionalização de produtos deve 

conhecer. Confira as diferenças:

IMPORTAÇÃO SIMPLIFICADA

Pode ser feita tanto por pessoa física como por pessoa jurídica. Os valores não 

podem ultrapassar US$ 3 mil (dólares americanos) por operação.

Como o nome diz, essa forma de importação é mais simples de ser realizada. 

Não é preciso cadastro no RADAR/Siscomex.

IMPORTAÇÃO CORPORATIVA

A importação corporativa exige cadastro no RADAR/Siscomex, além dos 

serviços de um despachante aduaneiro para ajudar com a documentação.

Ao contrário da importação simplificada, esse serviço é feito por empresas que 

pretendem revender produtos importados.

A importação corporativa pode até soar complicada, mas o fato é que seus 

custos com impostos tendem a ser bem menores do que na importação 

simplificada. As tarifas variam conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul 

(NCM): enquanto algumas mercadorias pagam 35% de imposto, outras podem 

desembolsar mais de 100%.
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Importação simplificada X Importação corporativa

Tudo depende das leis brasileiras, já que cada produto ou “família” de produtos 

sofre incidência de um tipo de imposto diferente.

De qualquer maneira, vale destacar que a importação corporativa pode ser 

vantajosa mesmo nos casos em que o imposto cobrado chega a 100% do valor 

total da mercadoria. Isso porque ela permite comprar em grandes quantidades, 

direto do fabricante.

Quer um exemplo? No Brasil, normalmente, um pendrive ou cartão de memória 

de 16GB é vendido entre R$ 15 e R$ 35. No exterior, é possível encontrar o 

mesmo item por cerca de US$ 1,80 — ou até por menos de US$ 1, quando o 

comprador adquire grande quantidade.

Em seguida, esse produto é revendido em território brasileiro, proporcionando 

uma alta margem de lucro. Essa vantagem competitiva pode ser aplicada para 

itens de diversas áreas e segmentos de mercado.
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O que é um produto nacionalizado?

Resumidamente, um produto nacionalizado é aquele que 

tem origem no exterior, passou por uma importação 

definitiva e foi submetido aos procedimentos

aduaneiros no Brasil.

Parece um pouco complicado, não é mesmo? Então, espere aí. Vamos entender 

melhor o que é a nacionalização.

NACIONALIZAÇÃO DE PRODUTOS

A nacionalização é uma sequência de atos. Essa sequência é responsável por 

transferir uma mercadoria da economia estrangeira para a economia nacional, 

ou seja, do país que está importando — no nosso caso, o Brasil.

O primeiro passo a ser tomado nesse processo é a verificação se o produto que 

será importado exige o licenciamento de algum órgão anuente, como Anvisa, 

Mapa, Ibama, Decex, entre outros, pois, em alguns casos, a Licença de 

Importação (L.I.) deve ser deferida antes do embarque da mercadoria no 

exterior.

Talvez você esteja se perguntando: quando existe a exigência do deferimento 

da Licença de Importação (L.I.) pré-embarque, o que acontece quando a 

mercadoria embarca sem o deferimento?

Nesses casos, o importador fica sujeito a uma multa de 30%. A penalização é 

calculada sobre o valor aduaneiro, que é composto pelo custo da mercadoria, 

acrescido do frete e do seguro internacional da importação.



10

Introdução

O que é um produto nacionalizado?

Imagine que você importe diversas peças para montar um produto em 

território brasileiro, dentro da sua empresa. Nesse caso, ao fim do processo, 

você terá um produto nacional. Essa diferença pode ser importante para a Área 

de Livre Comércio (ALC), mais especificamente para fins de aplicabilidade da 

isenção de benefícios fiscais.

Quando a carga se encontra em território nacional, é realizado o registro da 

Declaração de Importação (D.I.). Esse documento é de responsabilidade do 

importador. Assim, se você pretende importar produtos, terá que lidar com ele.

Detalhe: existem alguns casos que não exigem a Declaração de Importação 

(D.I.), mas eles são exceções. Portanto, não se preocupe com isso agora.

EXISTE DIFERENÇA ENTRE UM PRODUTO NACIONAL E UM PRODUTO 

NACIONALIZADO?

Sim. Ao contrário do produto nacionalizado, um produto nacional é aquele que 

sofreu alguma forma de industrialização após ser importado.

Segundo a lei , um produto industrializado é aquele (artigo 4º do RIPI/2010)

que passou por qualquer modificação na apresentação, natureza, acabamento, 

funcionamento ou finalidade. Alguns exemplos são: montagem; 

beneficiamento; transformação; renovação; acondicionamento ou 

recondicionamento.
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A nacionalização de mercadorias garante que as regras de importação sejam 

respeitadas. Ela é necessária para o cumprimento de leis, decretos, resoluções 

e portarias emitidas por vários órgãos — como Secretaria de Comércio 

Exterior (Secex), Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, etc.

Caso a empresa descumpra as regras, pode arcar com multas ou até mesmo 

pagar impostos de forma errada, prejudicando a lucratividade do negócio. 

Portanto, ignorar a nacionalização de produtos pode ser extremamente 

prejudicial para uma organização, tanto do ponto de vista financeiro como do 

legal.
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Imagine se a grande maioria dos produtos comercializados 

no Brasil fosse totalmente produzida e industrializada no 

exterior — com peças estrangeiras — com esses artigos 

sendo somente vendidos em território nacional. Esse 

cenário poderia trazer algumas consequências negativas 

para a economia, gerando menos empregos.

O  procura facilitar a produção nacional e, por isso, oferece Governo Federal

estímulos e incentivos para as mercadorias brasileiras. 

Como consequência desse posicionamento, foi estipulado o índice de 

nacionalização. Essa relação determina qual percentual de cada produto ou 

equipamento deve ser produzido no Brasil, a fim de aproveitar esses 

incentivos.

Um exemplo são as máquinas para a construção. Para esses equipamentos, o 

índice de nacionalização é de 60%. Isso significa que o percentual de 

componentes e peças nacionais que compõem o produto final deve ser de, pelo 

menos, 60%.

Mais adiante, veremos como cada índice de nacionalização é calculado.

Existem dois tipos de índices de nacionalização. O primeiro deles 
é o índice de nacionalização em valor (Iv). Já o segundo é o 
índice de nacionalização em peso (Ip).

’’



15

Introdução

Índice de nacionalização: o que é isso?

O PAPEL DO BNDES

Por meio do  (Banco Nacional do Desenvolvimento Social), o Governo BNDES

Federal promove incentivos e medidas para que as empresas produzam seus 

equipamentos dentro do Brasil, movimentando a indústria local e combatendo 

o desemprego.

Existem linhas de crédito do BNDES que oferecem juros baixos para a 

aquisição de equipamentos e máquinas, desde que esses artigos sejam de 

produção nacional — de acordo com o índice de nacionalização. 

O mesmo vale para empresas produtoras de equipamentos que queiram 

participar de licitações do governo para a venda de suas máquinas. As 

organizações que se encaixam no índice de nacionalização podem participar 

dessas licitações e linhas de crédito.
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Fazer cálculos nem sempre é a atividade preferida dos 

gestores responsáveis pela nacionalização. Esse também é 

o seu caso? Se for, não se preocupe!

Aqui, mostraremos a fórmula para calcular o índice de nacionalização e 

também daremos exemplos práticos para facilitar o entendimento, combinado? 

Antes de começar, é preciso retomar um conhecimento dos tópicos anteriores.

Lembra de que comentamos que existem dois tipos de índices 
de nacionalização? O primeiro deles é o índice de nacionalização 
em valor (Iv) e o outro é índice de nacionalização em peso (Ip).

O uso de cada um deles vai depender do tipo de produto com o qual você 

estiver lidando.

ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO EM VALOR (LV)

O índice de nacionalização em valor (Iv) é calculado a partir da seguinte 

fórmula:

Iv = [1 - (x/y)] * 100

’’
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Essa é a modalidade no qual o fornecedor fica responsável por todos os custos 

e riscos — incluindo frete e seguro internacional — até a entrega da mercadoria 

no porto de destino que o comprador designou. 

y = valor de venda efetivamente praticado — excluindo IPI e ICMS.

Quando o produto fabricado não for comercializado pelo próprio fabricante, 

deve-se considerar o preço de venda para o distribuidor ou para a empresa que 

venha comercializá-lo.

EXEMPLO DE CÁLCULO DO ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO EM VALOR (LV)

A melhor forma de compreender o cálculo do índice é observar um exemplo 

prático. Para isso, precisamos considerar um produto que seja produzido no 

Brasil, mas que, ao mesmo tempo, utilize peças importadas em sua composição.

No nosso exemplo, vamos calcular o índice de nacionalização em valor (lv) de 

uma máquina retroescavadeira. Esse tipo de produto precisa de um índice de, 

no mínimo, 60%.

Nesse caso, as siglas representam o seguinte:

Iv = índice de nacionalização em valor.

x = valor dos componentes importados — incluindo matéria-prima.

Para chegar a "x", é preciso somar:

Ÿ O valor dos componentes importados por terceiros (outras empresas) e 

adquiridos no Brasil pelo fabricante — deve-se excluir tanto o IPI como o 

ICMS;

Ÿ O valor dos componentes importados diretamente pelo fabricante para 

serem incorporados ao produto — valor CIF (Cost, Insurance and Freight), 

acrescido do respectivo imposto de importação.

Dessa forma, podemos dizer que: x = (NF compra - IPI - ICMS) + (CIF + II)

O CIF (Cost, Insurance and Freight) é a sigla comumente usada para “custo, 

seguros e frete”.



19Como o índice de nacionalização é calculado?

Introdução

Com isso, chegamos ao resultado de 70%, indicando que o produto atingiu o 

índice de nacionalização. Em outras palavras, a mercadoria está acima do limite 

mínimo exigido para que o fabricante possa se beneficiar de licitações e linhas 

de crédito.

ÍNDICE DE NACIONALIZAÇÃO EM PESO (LP)

O índice de nacionalização em peso (Ip) é calculado a partir da seguinte 

fórmula:

Ip = [1 - (xp / yp)] * 100

Nessa fórmula, as siglas representam o seguinte:

Ip = índice de nacionalização em peso.

xp = peso dos componentes importados.

yp = peso líquido do equipamento completo — excluindo a embalagem.

Vamos supor que o valor total dos itens importados que compõem a máquina 

seja de R$ 120.000,00. Portanto, x = R$ 120.000,00.

Enquanto isso, o valor de venda será de R$ 400.000,00. 

Ou seja, y = R$ 400.000,00.

x = 120.000

y = 400.000

Temos, assim:

Iv = [1 - (x/y)] * 100

Iv = [1- (120.000/400.000)] x 100

Iv = [1 - 0,3] x 100

Iv = [0,7] x 100

Iv = 0,7 x 100

Iv = 70%
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O cálculo é feito da mesma forma que no índice de 

nacionalização em valor. A única diferença é que os dados 

são em peso — geralmente em quilos.
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Compreender a nacionalização de produtos é fundamental para qualquer empresa 

que deseja importar de forma correta e lucrativa. Caso contrário, o gestor correrá 

riscos de descumprir a lei, arcar com multas ou até mesmo pagar taxas e impostos 

desnecessários. 

Sem dúvida, a importação de produtos é um excelente caminho para aumentar a 

lucratividade de uma organização, desde que feita da forma correta, cumprindo com 

as obrigações necessárias.


