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Sistematização das 
exportações e pagamentos 

internacionais
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Introdução

• As exportações geram entrada de divisas para o país 
exportador e saída de divisas para o país importador

– Divisas são reservas em moeda estrangeira forte 
(como dólar americano), que são aceitas por todos os 
países como recebimento das exportações e são 
conversíveis internacionalmente.

• Para que isso ocorra, o exportador realiza uma 
contratação de câmbio. Por meio dessa operação, o 
exportador vende moeda estrangeira para recebimento, 
em contrapartida, de moeda nacional, conforme a taxa 
contratada. 

Tipos de exportação

• Não há necessidade de contratação de câmbio em casos 
específicos:

• EXPORTAÇÃO SEM COBERTURA CAMBIAL: operações 
sem destinação comercial (saída de bens destinados a 
competições esportivas ou eventos artísticos ou científicos)

• EXPORTAÇÃO EM CONSIGNAÇÃO: os produtos são 
enviados ao exterior sem negociação prévia, para posterior 
venda (o exportador assume o compromisso de, em até 180 
dias, a partir da data do embarque, comprovar o ingresso da 
moeda estrangeira correspondente à venda, ou, o retorno da 
mercadoria ao país).

Tipos de exportação

• EXPORTAÇÃO PARA USO E CONSUMO DE BORDO: 
produtos para uso e consumo de bordo em 
embarcações ou aeronaves de tráfego internacional 
(combustíveis, produtos alimentícios, de higiene etc).

• EXPORTAÇÃO DESTINADA A FEIRAS, EXPOSIÇÕES 
E SEMELHANTES: ao fim de 180 dias, contados da 
data de embarque, o exportador deverá comprovar o 
retorno desses produtos ao País, ou, promover o 
ingresso de moeda estrangeira)
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Tipos de exportação

• EXPORTAÇÃO AMPARADA EM CRÉDITO BACK TO 
BACK: quando uma empresa, estabelecida no Brasil,  
realiza a compra de um determinado produto no mercado 
externo e, em seguida, realiza a sua venda, sem envolver o 
respectivo ingresso no País.

• Na prática, ocorre a remessa direta de mercadoria de um 
segundo país para um terceiro, figurando o Brasil apenas 
como o domicílio do mesmo comprador ou vendedor 
imediato.

• Tratando-se de apenas uma movimentação financeira, não 
há  necessidade e emissão de Registro de Exportação, mas 
há necessidade de autorização do BACEN. 

Tipos de Exportação e importação (KEEDI, 2010)

• EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO DEFINITIVA: a 
mercadoria é incorporada ao ativo do país importador, 
passando a ser considerada uma mercadoria nacional 
para todos os efeitos legais. Se tiver que sai dessa país, 
passará a se tornar um produto de exportação.

• EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO TEMPORÁRIA: a 
mercadoria sai ou entra do país por um tempo suficiente 
para realizar a operação para a qual foi enviada 
(participação de feiras ou exposições).

Tipos de Exportação e importação (KEEDI, 
2010)

- EXPORTAÇÃO DIRETA: o exportador conduz todo o 
processo de exportação junto ao importador. A 
documentação da exportação sai em nome do produtor. Isso 
exige da empresa o conhecimento do processo de 
exportação e envolve mais empenho de recursos humanos e 
de tempo.

- EXPORTAÇÃO INDIRETA: a empresa utiliza os serviços de 
uma outra organização, cuja função é encontrar 
compradores para seus produtos em outros mercados. A 
forma mais comum de exportação indireta é através de 
Trading Companies (S.A.) e empresas comerciais 
exportadoras (LTDA.).

Exportação indireta

- Na modalidade da exportação indireta, a empresa 
produtora vende suas mercadorias para uma trading ou 
empresa exportadora que atua no mercado interno. Essa 
operação é equiparada a uma operação de exportação, em 
termos fiscais (isenção de IPI e ICMS).

- OBS: uma trading company se diferencia de uma empresa 
comercial exportadora  devido aos aspectos legais de sua 
constituição. Para ser chamada de trading company, a 
empresa deve atender do Decreto-Lei 1.248/72: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1248.htm
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Passo a passo da exportação

Uma forma alternativa, principalmente para micro e pequenas 
empresas são os Consórcios de Exportação, considerados 
como uma forma de cooperação entre empresas.

O consórcio é uma associação jurídica sem fins lucrativos, na 
qual as empresas produtoras trabalham conjuntamente com o 
objetivo de promover mutuamente suas exportações.  As 
empresas podem utilizar canais diretos ou indiretos para 
exportar. Incentivos aos consórcios de exportação: APEX-Brasil: 
www.apexbrasil.com.br

DICA: Leia o texto do SEBRAE sobre como selecionar os canais de distribuição: 
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/1563A32869A06548832578470001
AB3E/$File/NT0004540A.pdf

Passo a passo da exportação

1. Inscrição da empresa em dois cadastros: REI 
(MDIC/SECEX) e Radar (MF /SRF);

2. Análise mercadológica: avaliação do potencial do 
mercado consumidor.

Dica: leia o texto do SEBRAE sobre seleção de 
mercados para exportação: 
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/A0EC0
833184428EC83257847000620EA/$File/NT00045412.p
df

Passo a passo da exportação

3. Seleção do canal de venda: venda direta ou indireta

4. Negociação: contato com o comprador, visando 
identificar suas necessidades (detalhamento dos produtos, 
listas de preços, envio de catálogos, amostras e 
elaboração da fatura pro-forma

A fatura pro-forma é um documento sem valor fiscal em 
que deve constar importador e o exportador, descrição da 
mercadoria, peso líquido e bruto, quantidade e preço 
unitário e total, condição de venda e modalidade de 
pagamento, meio de transporte, e tipo de embalagem.

Passo a passo da exportação

5. Fechamento do negócio: formalização do contrato 
comercial e definição da forma de pagamento.  

-A forma mais comum de pagamento é a carta de crédito, 
compreendida como uma ordem de pagamento ao 
exportador, condicionada ao cumprimento de uma série de 
exigências relacionadas com a transação em curso.

-Essa é conhecida como a modalidade de pagamentos mais 
segura para exportador e importador.
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Passo a passo da exportação

6. Registro no Siscomex 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/siscomex/sisco
mexDefault.htm) e demais documentos de exportação;

7. Despacho aduaneiro e embarque: execução do 
processo fiscal que compreende o desembaraço aduaneiro 
da mercadoria para o exterior e sua saída efetiva do 
território nacional

DICA: pessoas físicas e micro empresários podem utilizar o 
“Exporta-Fácil” dos CORREIOS: 
http://www.correios.com.br/exportafacil/

Passo a passo da exportação

8. Acompanhamento pós-venda: acompanhamento do 
processo logístico, prestação de assistência técnica, etc.

9. Controle documental: arquivamento para atender as 
exigências de ordem fiscal, tributária e contábil.

ASPECTOS COMPLEMENTARES:
• Exemplo de formação do preço de exportação: 

www.aprendendoaexportar.gov.br/maquinas/planejando_exp/formacao_preco/
preco_fob.asp

• Fluxograma de exportação: 
www.aprendendoaexportar.gov.br/artesanato/popup_fluxograma.htm

Parametrização

• Para um produto entrar no Brasil, a receita Federal fiscaliza 
esse produto utilizando 4 canais de conferência: verde, 
amarelo, vermelho e cinza, de acordo com as 
seguintes parametrizações:

– Verde: desembaraço automático. 

– Amarelo: exame documental. 

– Vermelho: verificação física da mercadoria  e 
documental. 

– Cinza: verificação física, documental e análise do 
preço, para evitar sub ou superfaturamento na 
importação.

Pagamentos internacionais

• As principais modalidades de pagamento no 
comércio internacional são:

– Remessa ou pagamento antecipado

– Remessa sem saque

– Cobrança documentária

– Crédito Documentário (carta de crédito)
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Pagamentos internacionais

• Remessa ou pagamento antecipado (advanced 
payment): O importador realiza o pagamento (total ou 
parcial) antes do exportador efetuar a remessa. O 
risco recai totalmente sobre o importador;

• Remessa sem saque: situação inversa da anterior, 
pois  aqui o envio dos produtos é realizado antes de 
qualquer pagamento. O risco recai totalmente sobre o 
exportador;

Pagamentos internacionais

• Cobrança documentária

–Caracterizada pelo manuseio de documentos pelos bancos.

–Os bancos intervenientes nesse tipo de operação são meros 
cobradores internacionais de uma operação de exportação, 
cuja transação foi fechada diretamente entre o exportador e 
o importador, não lhes cabendo a responsabilidade quanto 
ao resultado da cobrança documentária.

–O exportador embarca a mercadoria e remete os 
documentos de embarque a um banco, que os remete para 
outro banco, na praça do importador, para que sejam 
apresentados para pagamento (cobrança à vista) ou para 
aceite e posterior pagamento (cobrança a prazo).

Pagamentos internacionais

Carta de crédito:

– A carta de crédito, também conhecida por crédito 
documentário, é a modalidade de pagamento mais 
difundida no comércio internacional, pois oferece maiores 
garantias, tanto para o exportador como para o importador.

– É um instrumento emitido por um banco (o banco 
emitente), a pedido de um cliente (o tomador do crédito). 
De conformidade com instruções deste, o banco 
compromete-se a efetuar um pagamento a um terceiro (o 
beneficiário), contra entrega de documentos estipulados, 
desde que os termos e condições do crédito sejam 
cumpridos.

Passo a passo da exportação: pagamento via 
carta de crédito

- O exportador tem a garantia de que, se cumpridas todas as 
exigências acordadas, receberá o pagamento;
- O importador tem a garantia de que o exportador somente 
receberá o pagamento se cumprir todas as exigências 
acordadas.

Etapas:
a) Negociação entre importador e exportador;
b) Banco localizado no país importador (Banco A) avisa ao 

exportador a existência de crédito a seu favor;
c) Realização do embarque das mercadorias;
d) Banco no país exportador (Banco B)analisa os documentos, 

encaminha-os ao Banco A e realiza o pagamento ao 
exportador;

e) Banco A recebe os documentos de exportação e reembolsa 
o Banco B no valor da transação.


